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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи «Теоретико-методичні 

засади проектування дизайн – макетів мультимедійних сайтів на основі нейронних 

мереж»: 98 с., 33 рис., 2 табл., 7 додатків, 81 літературних джерела.  

САЙТ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, МАКЕТ-САЙТ, HTML, PYTHON, PYQT5 

Об’єкт дослідження: теоретико-методичні засади проектування дизайн – 

макетів мультимедійних сайтів на основі нейронних мереж.  

Предмет дослідження: дизайн-макет мультимедійного сайту на основі 

нейронних мереж за допомогою HTML, PYTHON та PYQT5. 

Мета кваліфікаційної роботи: проектування дизайн-макетів мультимедійних 

сайтів на основі нейронних мереж.  

Технічні і програмні засоби: особистий ноутбук, HTML, PYTHON, PYQT5, 

pix2code, Tensorflow, PyQT, Google Colaboratory, ComboBox, QtDesigner; 

компоненти для побудови графічного інтерфейсу: QMainWindow, QMenuBar, 

QGroupBox, QTextEdit, QComboBox, QPushButton. 

Методи дослідження: навчання нейронних мереж, порівняльний аналіз, 

обробка літературних джерел.  

Отримані результати: розроблений сайт-макет на основі нейронних мереж, 

який адаптований під потреби користувача для генерації макетів-сайтів. 

Результати кваліфікаційної роботи рекомендується використовувати під час 

проведення наукових досліджень та в практичній діяльності користувачів макетів-

сайтів.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

ПЗ – програмне забезпечення 

БД – база даних 

IUI – інтелектуальні інтерфейси користувача 

НМ – нейронні мережі  

ШНМ – штучні нейронні мережі 

HTML – HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертексту 

PYTHON – інтерпретована об’єктно-орієнтована мова програмування 

високого рівня зі строгою динамічною типізацією, розроблена в 1990 році Гвідо ван 

Россумом  

PYQT5 – оболонка на мові програмування Python для бібліотеки Qt. 

Бібліотека реалізована в Python-модулях, та охоплює близько 1000 класів. PyQt 

розробляється англійською компанією Riverbank Computing. Підтримуються 

операційні системи Microsoft Windows, Linux, OS X, iOS та Android 

  



 
 

 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Однією з основних складових Інтернет-простору є веб-

сайти, тому важливого значення набуває їх проектування, адже від цього залежить 

їх здатність задовольняти велику кількість певних людських потреб. Вбільшості 

аналіз ефективності сайту зводиться до розглядання лише однієї із двох його сторін: 

функціональної або естетичної. Це обумовлено типом мислення, який є домінуючим 

у людини, і тому залежно від переваги аналітичного або емоційно-образного типу 

мислення, людям притаманно наділяти більшою цінністю певну сторону, і частково 

нехтувати іншою. Але суперечка щодо того, яка зі сторін має більше значення є 

безпідставною і залишає по собі більш значиму проблему: на сьогодні бракує 

систематизованої інформації щодо закономірностей проектування ефективних веб-

сайтів і особливостей взаємозв’язку основних складових веб-дизайну з огляду на 

нові вимоги у цій галузі. Актуальність поставленої проблеми зумовлена тим, що 

швидкий розвиток комп’ютерних технологій та мережі Інтернет призвів до 

зростання необхідності у комплексному аналізі художньо-комунікативних 

закономірностей, вимог та норм у проектуванні сучасних веб-сайтів. 

Інтерфейс має важливе значення для будь-якої програмної системи і є 

невід’ємною її складовою, орієнтованою, перш за все, на кінцевого користувача. 

Саме через інтерфейс користувач судить про прикладну програму в цілому, більше 

того, часто рішення про використання прикладної програми користувач приймає по 

тому, наскільки йому зручний і зрозумілий інтерфейс. Разом з тим, трудомісткість 

проектування і розробки інтерфейсу досить велика. За оцінками фахівців в 

середньому вона складає більше половини часу реалізації проекту. Сучасний 

розвиток web-технологій вимагає від розробників сайтів створення максимально 

зручних та зрозумілих інтерфейсів, широкого функціоналу та гарного дизайну. 

Кожен відвідувач сайту прагне бачити приємний для ока сайт, де йому було б 

приємно знаходитися протягом певного часу і легко орієнтуватися в усіх розділах. 

Швидкодія також дуже важлива. Користувач бажає спілкуватися з сайтом без 



 
 

 

будьяких затримок, щоб на кожну його дію була миттєва відповідь, тобто сайт був 

високоінтерактивним. Всі ці задачі реалізуються при використанні мов Web-

програмування, які дозволяють легко взаємодіяти із сервером, динамічно змінювати 

сторінки, відповідно до потреб користувача, а також таблиць стилів, підключивши 

які, можна прикрасити будь-який сайт. Онлайн конструктори сайтів вже стали 

звичними для багатьох користувачів. Однак, окрім них, існує ще один клас 

інструментів, які можуть стати у нагоді, якщо розроблювати сайт власноруч. 

Програми для створення сайтів – це спеціалізований софт, який спрощує процес 

створення та редагування сайтів. Незважаючи на тотальне поширення CMS і 

хмарних конструкторів сайтів, актуальні утиліти існують і вдосконалюються. 

Створення хороших інтерфейсів – нетривіальне завдання. Багатьом 

розробникам не вистачає часу і досвіду для ефективного проектування інтерфейсу 

призначеного для користувача. Бюджети зазвичай не включають достатньо коштів 

для дизайнерів або експертів з юзабіліті. Навіть коли розробник свідомо 

зосереджується на дизайні інтерфейсу, одержувані в результаті додатки можуть 

мати проблеми в експлуатації, узгодженістю і взаємодією. 

З огляду на постійне розширення функціональних можливостей програмного 

забезпечення (ПЗ), традиційні візуальні інтерфейси користувача є перевантаженими 

та складними у використанні. Альтернативою спрощення використання 

комп’ютерних систем є інтелектуальні інтерфейси користувача (англ. IUI,), які 

забезпечують персоналізацію інтерфейсів. Незважаючи на те, що дослідження IUI 

ведуть ще з часів перших розробок у галузі штучного інтелекту, сьогодні існує 

небагато програмних рішень з IUI. Багато користувачів стикаються з проблемами 

використання ПЗ, більшість з них – завдяки недосконалим користувацьким 

інтерфейсам. Такі тенденції зумовлюють потребу в удосконаленні людино-

машинних інтерфейсів, які, в ідеалі, розуміють потреби людей, можуть їм 

допомагати і пояснювати використання всього арсеналу функцій програми. Сучасні 

нейромережені методи відносяться до числа найбільш затребуваних алгоритмів 

машинного навчання, які безперервно розвиваються і застосовуються в різних 

сферах практичної діяльності. У зв’язку з широкою областю їх застосування 



 
 

 

формуються різноманітні напрямки, що відрізняються постановкою задачі і типами 

их ідних даних: розпізнавання зображень, синтаксічний аналь текстів, діагностика 

захворювань та ін. Постійним вдосконалення існуючих непромережевих алгоритмін 

відрізняються своїми властивостями і особливостями реалізації, часто виникає 

проблема визначення найбільш ефективного методу мінімізації функції помилки, що 

гарантує кращі результати при вирішенні конкретної задачі. 
Сфера веб-дизайну стрімка, поступово з’являється щось нове, що подобається 

користувачам та приводить до змін на сайті. Тому власники сайтів вимушені 

постійно змінювати та вдосконалювати свої сайти, щоб підтримувати гарний 

показник конверсії. Яким би унікальним та корисним контентом не був наповнений 

сайт, але поганий інтерфейс суттєво знизить конверсію сайту та задоволеність від 

використання сайту користувачем. Застосування таких інформаційних технологій 

для управління IT-проектами, а також використання методів штучного штелекту 

матиме значний вплив на ефективність результатів самих проектів. 
Ступінь наукової розробки. Теоретико-методичні засади проектування 

дизайн – макетів мультимедійних сайтів на основі нейронних мереж сьогодні є 

малодослідженими. Проте, особливості інтерфейсу користувача розглянули у своїх 

дослідженнях деякі науковці: Г.П. Галузинський, І.А. Гніденко, Т.О. Говорущенко, 

В.М. Голобородько, Є.М. Грабовський, С.П. Даниленко, А.І. Древич,           

Ю.О. Друкачук, С.М. Захарченко, Г.М. Кодола, М.О. Компанєєтс, Н.О. Котенко, 

Є.В. Левус, І.М. Лях, Г.А. Піднебесна, Т.В. Самонюк, Т.К. Скрипник, О.Є. Стрижак, 

О.П. Чебанова та ін. Аспекти адаптації досліджували А.А. Бугай, О.С. Булгакова, 

Л.І. Курзанцева, Л.А. Растригін, Ю.О. Фуртат, В.Е. Ходаков й ін.  

Сутність, типи, принципи функціонування нейронних мереж, їх алгоритм 

навчання і створення вибірки для нейронної мережі частково охарактеризували       

Б.В. Бобиль, В.О. Бойчук, Я.В. Бренич, В.М. Бродкевич, Д.М. Главчева,           

Ю.В. Горошко, В.В. Грицик, Я.Ю. Дорогий, О.О. Дружиніна, М.В. Дубняк,         

Л.О. Катеринич, Н.І. Кунах, Т.А. Левицька, Є.В. Левус, Т.Б. Мартинюк,          

В.В. Морозов, Р.Л. Пантеев, В.З. Панченко, Ю.М. Слань, К.П. Сторчак,         
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Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є теоретико-методичні засади 

проектування дизайн-макетів мультимедійних сайтів на основі нейронних мереж. 

Предметом дослідження є дизайн – макет мультимедійного сайту на основі 

нейронних мереж за допомогою HTML, PYTHON та PYQT5. 

Метою кваліфікаційної роботи є проектування дизайн – макетів 

мультимедійних сайтів на основі нейронних мереж за допомогою HTML, PYTHON 

та PYQT5. Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі дослідження:  

1. Провести аналіз основних етапів створення сайтів і принципів роботи 

нейронних мереж. 

2. Описати програмне забезпечення в процесі розробки і перевірки нейронної 

мережі. 

3. Визначити алгоритм навчання і створення вибірки для нейронної мережі. 

4. Проаналізувати технічне, лінгвістичне, інформаційне і методичне 

забезпечення роботи системи. 

5. Розробити програму генерування макетів-сайтів. 

Технічні і програмні засоби: особистий ноутбук, HTML, PYTHON, PYQT5, 

pix2code, Tensorflow, PyQT, Google Colaboratory, ComboBox, QtDesigner; 

компоненти для побудови графічного інтерфейсу: QMainWindow, QMenuBar, 

QGroupBox, QTextEdit, QComboBox, QPushButton. 

Методи дослідження: обробка літературних джерел, аналіз, синтез, 

узагальнення, обґрунтування, теоретичне проектування, навчання нейронних мереж.  

Отримані результати: розроблений сайт-макет на основі нейронних мереж, 

який адаптований під потреби користувача для генерації макетів-сайтів. 

Результати кваліфікаційної роботи рекомендується використовувати у 

проведенні наукових досліджень, практичній діяльності користувачів макетів-сайтів.  

  



 
 

 

РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ САЙТІВ І ПРИНЦИПИ РОБОТИ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

 

1.1. Поняття інтерфейсу користувача і його основні складові 

 

Інтерфейс користувача часто розуміють лише як зовнішній вигляд програми, 

картинку, що відображається на екрані. Насправді, інтерфейс користувача об’єднує 

всі елементи і компоненти програми, що здатні вплинути на взаємодію користувача 

з програмним забезпеченням: сукупність завдань користувача, які він вирішує через 

систему; навігація між блоками системи; елементи управління системою; візуальний 

(і не тільки) дизайн екранів програми; пристрої і технології вводу / виводу даних; 

засоби відображення інформації; порядок використання програми та документація 

на неї тощо. Користувачі оцінюють програмний засіб не лише за його 

функціональність, а й в цілому, враховуючи зручність інтерфейсу, ергономічність, 

наскільки він відповідає їх вимогам, які можуть бути різними, визначатись 

особистими виконуваними задачами, уподобаннями, особливостями представлення 

інформації у різних предметних галузях, умовами і середовищем використання, 

рівнем підготовленості користувача тощо [41, с. 118]. 

Еволюція інтерфейсу, призначеного для користувача, почалась із появи 

простих програм, що використовували інтерфейс командного рядка – він вимагав 

від користувача знань команд, для виконання цільового призначення програми, яке 

вимагає від користувача наявності попередніх знань роботи системи. Оскільки тоді 

використання комп’ютерів було не поширеним, обмежувалось аматорськими 

програмістами та науково-дослідницькими лабораторіями, зрозумілий інтерфейс 

користувача пріоритетним завданням розробників не був. Розповсюдження 

використання обчислювальних пристроїв збільшило аудиторію, що мала 

взаємодіяти з програмним забезпеченням, тому вони мали отримати простіший і 

передбачуваніший інтерфейс. З урахуванням уявлень аудиторії, ця вимога 

призводить до неоднозначних уявлень про дизайн користувацького інтерфейсу. 



 
 

 

Інтерфейс користувача О.С. Булгакова визначає як сукупність програмних і 

апаратних засобів, що забезпечують взаємодію користувача з комп’ютером [7, с. 73]. 

Інтерфейс користувача (UI – англ. User interface), за Г.А. Піднебесною, – це 

сукупність засобів та методів, через які користувач взаємодіє з комп’ютерними 

програмними засобами, часто складними, з великою кількістю елементів:  

– інтерфейс командного рядка: інструкції комп’ютера даються шляхом 

введення з клавіатури текстових рядків (команд);  

– діалоговий інтерфейс;  

– графічний інтерфейс користувача: програмні функції представляють 

графічними елементами екрану;  

– природно-мовний інтерфейс: користувач «розмовляє» з програмою рідною 

йому мовою;  

– тактильний інтерфейс (джойстик) тощо [41, с. 118]. 

Інтерфейс реалізовують, як описує О.С. Булгакова, у вигляді автоматичних, 

діалогових і інтерактивних, адаптивних засобів підтримки дій користувача:  

1. Автоматичний дозволяє запускати завдання на виконання, зв’язувати з ним 

конкретні дані і виконувати процедури обслуговування;  

2. Діалоговий – це регламентований обмін інформацією між людиною та 

комп’ютером, який здійснюється у реальному масштабі часу та спрямований на 

спільне вирішення конкретного завдання. Кожен діалог складається з окремих 

процесів вводу/виводу, що фізично забезпечують зв’язок користувача та 

комп’ютера. Обмін інформацією здійснюєть передачею повідомлення, а користувач 

у відповідь отримує підказки чи довідки, інформаційні повідомлення, які 

потребують відповіді, накази, дії, повідомлення про помилки й іншу інформацію.  

3. Інтерактивний, здатний активно і різноманітно реагувати на дії користувача 

у вигляді інформаційно-комунікаційної системи.  

4. Адаптивний: цілеспрямована зміна параметрів та структури системи, що 

полягає в визначенні критеріїв її функціонування та виконання критеріїв. Менше 

вивченим є питання про адаптацію ЛМІ (людино-машинного інтерфейсу), що 

зводиться до простих налаштувань інтерфейсу за вподобаннями користувача. Згадки 



 
 

 

про адаптивні інтерфейсі зустрісаємо не лише в ергономіці та інженерній 

психології. Так, в комп’ютерних науках поширене поняття «інтелектуальний 

інтерфейс» на основі адаптивних властивостей [15, с. 74]. 

Дослідники Т.К. Скрипник, Е.А. Манзюк і С.С. Москалюк виділили стилі 

інтерфейсу користувача, що отримали поширення в індустрії програмних засобів:  

1. Графічний інтерфейс користувача (GUI – graphical user interface) з 

елементами: вікном, піктограмами, меню і покажчиками. Найважливішими 

властивостями є підтримка миші й інших вказівних пристроїв, можливість 

маніпулювання об’єктами, використання графіки і наявність області для функцій. 

2. Web-інтерфейс користувача (WUI – web user interface) схожий на меню 

ієрархічної структури, в ньому навігація виконується у рамках одного чи декількох 

додатків із використанням текстових чи візуальних гіперпосилань. Основними 

особливостями WUI-додатків є: вибір дій обмежений; інформація, що 

відображається у єдиному вікні (браузері), який забезпечує меню для Web-додатку; 

для відкриття спеціалізованих контекстних меню Web-сторінка має невисокий 

ступінь внутрішнього контролю над клієнтською областю; створення 

спеціалізованих меню потребує додаткового програмування; клієнтська область не 

містить традиційних піктограм; функціональні можливості додатку повинні 

відображатись в методи для виклику команд; деякі додатки використовують графіку 

і анімацію у естетичних чи навігаційних цілях, які несуть у собі загрозу зовнішнього 

візуального шуму та збільшення часу відгуку при завантаженні і відкритті файлів; 

браузер та додатки забезпечують можливість відключення графіки [46, с. 132].  

3. Інтерфейс користувача кишенькових персональних комп’ютерів (HUI – 

handheld user interface) – це «жестикуляційний» стиль із пером і сенсорним екраном 

для введення даних. У вікні пристрою одночасно відображається тільки один об’єкт. 

Основними проблемами проектування є: використання обмеженої області дисплею; 

спрощення вимог до користувача щодо введення даних й взаємодії.  

4. Прикладний рівень інтерфейсу користувача програмного забезпечення 

слугує для виведення інформації і забезпечує взаємодію із користувачем через екран 

і надає користувачу піктограми й курсор; містить усі функціональні можливості, що 



 
 

 

виходять за межі оформлення діалогових вікон і реалізовані з застосуванням 

різноманітих стилів інтерфейсів користувача. Його можливості містять: семантику 

об’єктів та операцій; концептуальне проектування; наочне представлення і стиль 

поведінки об’єктів у межах клієнтської області; методи взаємодії і безпосереднього 

маніпулювання; синтаксис об’єктів – формати даних, діапазони вхідних даних і 

послідовність зміни вікон; унікальні дії; використання фізичних пристроїв [46, с. 

132]. 

5. Об’єктно-орієнтований інтерфейс користувача. 

Інтерфейс користувача грає досить важливу роль в кожній інформаційній 

системі. Звичайно ідеальних інтерфейсів немає, проте Т.К. Скрипник, Е.А. Манзюк і 

С.С. Москалюк описують своє уявлення про ідеальний для користувача інтерфейс з 

такими характеристиками: 

1. Адаптивність з’явилась після появи дисплеїв у різних форматах, зокрема 

сучасним притаманний формат 1920*1080, що дозволяє розробникам відобразити 

велику кількість контенту, проте потрібно врахувати інші формати, саме тому 

інтерфейс рекомендують розробляти адаптивно через діапазон розширення і без 

перерозподілення. Розміщення елементів відносно один одного на екрані не має 

бути порушено у різних розмірах екрану. Створення візуально привабливого змісту 

має важливе значення для привернення уваги користувача. Інтерфейс має не часто 

змінюватись та реагувати на зміну розміру екрану. Ієрархічний та логічний порядок 

прив’язки контенту є невід’ємною частиною гарної ідеї. Користувач має мати 

можливість легко відрізняти елементи вищого значення чи менш важливого. 

Ієрархічне впорядкування створює місце для користувача для індивідуального 

аналізу зміст. Наявність єдиної колонки макету, замість декількох, є доцільнішим, 

так як вона забезпечує кращу навігацію читачу у доступнішому для огляду шляху – 

від початку до кінця. Також варто об’єднувати контент, що схожий за 

призначенням, комбінувати стилі оформлення, рамки й інше. Більша кількість 

стовпців може відволікати користувача від основної мети сторінки [46, с. 133]. 

2. Юзабіліті – це ступінь зрозумілості веб-сайту для користувача для 

відмінної його орієнтації: простота, зручність, швидкість, інтуїтивність, широкі 



 
 

 

можливості інтерфейсу. Розташування елементів має бути звичним для людей. 

Зручні і диференційовані виклики дій допоможуть користувачеві визначати 

відповідну відповідь. Виклик дії може бути кнопкою, посиланням чи будь-яким 

іншим елементом, що може викликати певну дію. Для того, щоб зробити їх 

помітнішими, розробник може використати темніший відтінок кольору чи навпаки, 

регулювати глибину елемента, надаючи йому тінь та перехід кольору, щоб зробити 

його ближче, тоді як інші візуально віддаляються [46, с. 134]. При обробці великих 

обсягів даних реалізація розбиття на сторінки допомагає користувачам 

організовувати думки та полегшує розуміння контенту (реалізація прокрутки 

дозволить відобразити більше контенту на одній сторінці чим фактичний розмір 

екрану, проте створення надто довгих стрічок прокрутки створює складнощі у 

навігації для користувачів; прості рішення такої проблеми полягають у реалізації 

розбиття на сторінки, чи категоризації та розділивши увесь вміст на різні сторінки й 

згодом застосовуючи стрічку прокрутки індивідуальному порядку). Форма 

перевірки має бути зроблена для кожного рядка окремо, не у кінці процесу після 

натиснутої кнопки «Зберегти/Відправити». Тоді метод перевірки викликається у 

кінці та відобразиться повідомлення про помилку. Користувачеві потрібно буде 

повернутися назад та виправити невірні дані, що він раніше зробив. Це збільшить 

час роботи з інформаційною системою, втомить користувача. Застосувуючи 

перевірку в кожному рядку повідомлення буде показано користувачеві одразу після 

завершення вводу інформації, тому зменшить час корекції цієї інформації через 

відсутність втрат на повернення до рядку, сфокусованість саме на цій інформації 

[46, с. 134].  

3. Чіткість і лаконічність: зовнішній вигляд інтерфейсу має бути не сильно 

помітним, не відволікати увагу користувача від роботи із інформаційною системою, 

викликати в користувача правильні емоції, що підготують його до продуктивного 

проведення часу в системі. Під час створення якісного, чистого та елегантного 

інтерфейсу, не варто використовувати більше 2-3 кольорів в колірній схемі 

інформаційної системи. Інші кольори будуть у фотографіях, схемах, малюнках. Не 

варто використовувати їдкі та кричущі кольори, які викають тільки негативні емоції, 



 
 

 

тому не можливо довго працювати в такій системі. Доцільно використовувати м’які 

та спокійні кольори й колірні схеми, які викличуть умиротворення й довіру. У 

дизайні інтерфейсу користувача не потрібно нічого зайвого, усе має виглядати 

гранично акуратно та не відволікати увагу користувача від контенту і уникати 

перевантаження його інформацією. Не варто створювати зайвих елементів, коли 

вони не несуть ніякого сенсу й від них можна відмовитися. Найкращий дизайн є 

легким і просторим, необмеженим і непереобтяженим. Потрібно аналізувати 

аудиторію користувачів інформаційної системи, оскільки в кожної групи вимоги і 

можливості використання є різними [46, с. 134]. 

4. Сумісність, завдяки якій користувачі можуть перенести їх знання та 

навички з старої програми в нову, її принципами створення є: 

1) Проектування послідовного інтерфейсу: користувачі мають володіти 

опорними точками при переміщенні в інтерфейсі – заголовками вікон, 

навігаційними картами і деревовидними структурами. Інша візуальна допомога дає 

негайний, динамічний огляд місця розташування. Користувачу варто мати 

можливість завершувити поставлене завдання без зміни середовища роботи чи 

перемикати стилі введення інформації. Якщо спершу він використав клавіатуру, то 

необхідно забезпечити можливість завершити роботу також із нею якіз головним 

інструментом для взаємодії. 

2) Загальна сумісність всіх програм передбачає, що вивчення однієї програми 

не має кардинально відрізнятися від вивчення подібної програми. Коли схожі 

об’єкти не працюють однаково у різних ситуаціях, в користувачів відбудеться зміна 

розумінь функцій програми, що гальмує вивчення програми та призведе до втрати 

впевненості користувач у його знаннях. 

3) Збереження результатів взаємодії: при відмінних результах від очікуваних 

треба інформувати користувача перед виконанням дії, надати йому опції виконання 

дії та можливість скасувати дію яи провести інше. 

4) Естетична привабливість та цілісність: інтерфейс не має приховувати 

недолік функціональності програмного продукту [46, с. 134]. 



 
 

 

5. Перевантаженість елементами управління, особливо у вікон програми 

елементами управління, наприклад у інтернет-браузері, який містить кілька панелей 

інструментів: кнопки, меню, скролери та ін.; вміст більшості сайтів містить безліч 

елементів управління – списки, кнопки. Тому користувачу дуже складно знайти 

справді потрібну йому інформацію. Часто розробники програм не знають, як 

зробити поіншому, і мають в їх розпорядженні всю необхідну, на їхню думку, 

інформацію в одному вікні, що перетворюється в нагромадження написів і елементів 

управління. Навіть досвідчений користувач буде відчувати складності у роботі з 

такою програмою. Програми призначені для того, щоб допомагти користувачу 

зробити свою роботу, який не має витрачати час на маніпуляції з програмою. 

Перевантаженість елементами управління може призвести до відволікання від 

основного завдання та сприйняття розгляду вікна програми,. Велика кількість 

сторонніх елементів затулить потрібну інформацію. У підсумку продуктивність 

роботи з програмою знизиться, через що практично неможливо створити модель 

поведінки вікна для його використовувати. Щоразу в роботі з вікном процес 

пізнавання починається спочатку. Варто завжди прагнути до мінімізації числа 

елементів управління на екрані – чим їх буде менше, тим краще. Складається 

абсурдне враження, що ідеальний інтерфейс має бути зовсім непомітним. Тому 

існують програми-агенти, що працюють в фоновому режимі, збирають і 

накопичують інформацію, за якою виконують певні дії. Проблемним є пункт 

головного меню, який спрацьовує відразу – користувачі звикли, що він в програмах 

містить підменю. Якщо у головному меню присутній пункт, що спрацює одразу при 

натисканні на нього, то це зробить програму непередбачуваною; чи якщо це пункт 

«Вихід», що закриває програму без жодного попередження – користувач досліджує 

меню програми та несподівано програма зникає (цей пункт варто розташовувати 

найнижнім пунктом найлівішого підменю, незалежно від того, чи підходить він за 

змістом туди, чи ні. Користувач починає шукати його у першу чергу саме тут. 

Іншою проблемою можуть стати невідповідні малюнки на кнопках, натискання на 

кнопку викликає певну дію –  логічним є те, що малюнок на кнопці має відповідати 

її дії. Деякі розробники просто не вміють малювати картинки чи не хочуть, тому 



 
 

 

беруть готові (з інших програм). У підсумку без підказки визначити важко, що 

означає та чи інша кнопка. Малюнки часом виходять абсолютно не пов’язаними з 

змістом, що не сприяє підвищенню ефективності роботи, легкій асоціації, 

запам’ятовуванню користувачем; один лише погляд на кнопку має дозволяти 

миттєво згадати її призначення, у зворотньому випадку призначення доводиться 

згадувати чи дізнаватися знову щоразу [46, с. 134]. 

Дослідниця Г.А. Піднебесна вважає, що інтелектуальний інтерфейс 

користувача має реалізовувати функції автоматичної побудови програми 

(алгоритму, сценарію), спілкування, обґрунтування і навчання, бути орієнтований на 

користувачів різного рівня підготовленості (від новачка до експерта). Поради 

системи не мають обмежити творчі можливості користувача, мають позбавити його 

від помилок чи непродуктивного витрачання сил. Існуючі програмні системи, що 

дозволяють розв’язувати задачі моделювання на основі даних спостережень через 

різні методи, в тому числі МГУА, переважно поділяють на види: розроблені за 

принципом «чорного ящика» (користувач не має можливості вплинути на процес 

моделювання) та розраховані на спеціалістів (на кожному кроці варто задати 

параметри моделювання) [41, с. 119].  

Користувачі на практиці можуть мати різні рівні підготовки: 

 початківець  має дані, нічого не знає про методи їхньої обробки;  

 досвідчений користувач, ознайомлений з задачами, знає методи їх розв’язку; 

 експерт  знає задачу, методи розв’язання та конкретні програмні засоби. 

Доцільно організовувати інтерфейс та роботу системи так, щоб забезпечувати 

можливість діалогу за кваліфікацією чи задачами користувача: 

1. Автоматичний режим – розраховано на непідготовленого користувача, що 

передає вибір системі чи при виборі для користувача очевидного чи несуттєвого. 

2. Меню доцільних варіантів вибору – наявний перелік варіантів, який 

найчастіше зустрічають (використовують) для такого типу задач, воно призначене 

для досвідченого користувача, що знайомий з цими методами чи має досвід роботи з 

такою системою. 



 
 

 

3. Повне меню – представляє усі можливі варіанти вибору рішень на певному 

етапі моделювання, призначене для користувача-експерта, який розв’язує 

специфічні задачі, добре знає представлені методи і можливості системи. В цей 

інтерфейс закладено можливість за певним обсягом інформації про розв’язання 

таких задач сформувати різні типові сценарії [41, с. 119]. 

На кожному етапі моделювання (побудові алгоритму) програми перевіряють 

несуперечливість прийнятого користувачем рішення, забезпечують блок пояснень 

рішень для автоматичного режиму, пропонують рекомендації, наприклад, змінити 

алгоритм або його параметри. Так можна працювати з іншими методами та 

покращити результат моделювання. 

Так, науковці Т.О. Говорущенко, В.С. Гончарук та К.О. Кобель запропонували 

кілька категорій загального характеру (рис. 1.1), через які можна чітко визначити 

термін «зручність використання» [12, с. 167]. 

 

Рис. 1.1. Категорії зручності використання інтерфейсу користувача [12, с. 167] 

 

Загалом, на думку М.О. Компанєєтс, ефективність (практичність, зручність і 

візуальна привабливість) веб-сайту, залежить від виконання умов: 

– логічного структурування і композиційного впорядкування усіх елементів на 

веб-сторінках за їх значущостями, для досягнення чого визначають необхідність 

застосування модульної сітки; 



 
 

 

– проектування інтерфейсу веб-сайту так, щоб користувач зміг зрозуміти, де 

він знаходиться і як потрапити туди, куди йому потрібно у межах цього сайту; 

– створення візуального образу сайту із врахуванням композиції, що 

відповідає змісту, характеру та призначенню сайту; 

– витримання загального стилю чи теми всіх сторінок веб-сайту, для 

сприйняття його цілісно та гармонійно [27, с. 108]. 

Ідеологія проектування сайтів У контексті створення комфортного 

середовища обміну інформацією в середовищі WEB, на думку В.М. Голобородька та 

М.Л. Опалєва, не може бути досконалою без врахування вимог ергодизайну, 

дослідники відокремили показники та характеристики сторінки, які можна 

розглянути як об’єкт ергономічного втручання та вдосконалення: час завантаження 

домашньої сторінки; ширина сторінки та її структура («гнучка» чи «жорстка»); 

довжина сторінки; наявність й інтерфейс засобів пошуку; характер та засіб втілення 

процедури навігації; наявність, розмір та місце розташування логотипу; наявність та 

засіб проведення процедури реєстрації; наявність та розташування контактної 

інформації; колір і тон фону (наявність підкладки, чи «шпалер»); розмір, колір, 

гарнітури шрифтів; наявність анімаційного, музичного, графічного супроводження; і 

т.д. [13, с. 18]. 

О.П. Чебанова переконана, що інтерфейс суттєво впливає на конверсію сайту, 

а саме такі його складові: 

1. Дизайн, в якому може відображатись особливість ресурсу чи навпаки, 

існують типові шаблони, або ж розробники ствроють власний сайт не виходячи за 

принципи плоского дизайну, з яким користувач із задоволенням буде взаємодіяти; з 

наповненням ресурсу, оформленням основної частини. Текст такого сайту має бути 

правильно оформлений, головний і другорядний текст виділятись і приємно 

читатись. Велику увагу в плоскому дизайні приділяєть вибору шрифту, який 

допомагає знайти гарний шрифт, що гармонічно вписуватиметься у загальний 

дизайн.  

2. Юзабіліті – це зручність роботи з сайтом, тобто користувачі мають з 

задоволенням користуватися сайтом, не має бути ніяких труднощів під час пошуку 



 
 

 

інформації, що необхідна користувачу для структури сайту і зручного розташування 

контенту, доступних програмних елементами. Плоский дизайн підходить для 

створення зручного сайту. 

3. Технічний стан значною мірою впливає на конверсію сайту. Тому що якщо 

сторінка буде довго завантажуватись, то велика кількість користувачі буде не 

задоволена таким очікуванням. Довге завантаження може призвести до втрати 

позицій у пошуковій видачі. У плоскому дизайні відсутні об’ємні графічні елементи 

і все інше, що може впливати на швидкість завантаження сторінок, тому його 

використання уже дає значний плюс для наступного просування сайту в мережі 

Інтернет [57, с. 143].  

Архітектурно інтерфейс Є.В. Левус, Ю.О. Гучок, О.О. Нитребич поділяють на 

основні частини: управління взаємодією, базу знань і центр автентифікації (Додаток 

А). Жодна частина інтелектуальних інтерфейсів користувача не знаходиться фізично 

на користувацькому пристрої і діє на віддаленому сервері [32, с. 143]. 

Отже, незважаючи на розглянуті інструкції і правила для створення 

інтерфейсу користувача, потрібно пам’ятати, що якість інтерфейсу, призначеного 

для користувача, залежить від конкретного користувача та не може бути ідеальною 

для усіх користувачів. Метою розробника повинна бути розробка бажаного 

інтерфейсу для більшості користувачів, який має дозволити їм найбільш ефективно 

використовувати особливості системи. 

Інтерфейс користувача у системах, що засновані на знаннях, має допомагти 

користувачу будь-якого рівня підготовленості пройти всі етапи розв’язку задачі.  

 

1.2. Методична складова проектування адаптації інтерфейсів 

 

 Створення програмних засобів адаптації форм зберігання і представлення 

інформації виникло у підсумку зростання кількості, різноманітності та складності 

автоматизованих систем. 

Під адаптивним інтерфейсом користувача А.А. Бугай та В.В. Олійник 

розуміють такий інтерфейс, що не лише забезпечить взаємодію між користувачем і 



 
 

 

додатком, а й реалізує модель уподобань користувача, за якою зовнішній вигляд 

інтерфейсу та спосіб роботи з додатком підлаштовується під потреби користувача. 

Цей підхід забезпечить адаптацію саме під особливості людини, що користується 

додатком. Термін адаптивного інтерфейсу не має нічого спільного з адаптивним 

веб-дизайном  підходом, який забезпечує коректне відображення веб-сайту на 

пристроях різного формату та роздільністю дисплея [6, с. 15]. 

Адаптивною частиною інтерфейсу Є.М. Грабовський вважає усі компоненти, 

які пов’язані з сценаріями виконання запиту користувача, відносно вибору 

компетенції; тестування, створення динамічної моделі користувацького інтерфейсу, 

налаштування функціональних, інтерактивних та допоміжних аспектів взаємодії 

(рис. 1.2) [15, с. 38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Узагальнена структура адаптивної складової інтелектуального 

користувацького інтерфейсу [15, с. 38] 

 

Зокрема, вчена О.С. Булгакова зауважує, що під час розгляду практичних 

питань адаптивного інтерфейсу виділяють деякі аспекти за Л.А. Растригіним: 

1) Які чинники спричиняють запуск адаптації, і хто чи що є джерелом таких 

факторів? 

2) Який зміст адаптації та у чому полягають зміни, що зазнають структура й 

параметри ЛМІ у ході адаптації? 

3) Через які критерії можна переконатися, що очікуваний результат адаптації 

досягнуто? [42, с. 73]. 

Адаптивна частина інтерфейсу 

Допоміжні аспекти: 
5) Довідкова інформація; 
6) Чат, форум користувача 

Функціональні аспекти: 
1) Система інтерактивних завдань; 
2) Електронний журнал з системою оцінювання; 

 

Дизайнерські аспекти: 
3) Набір спливаючих підказок; 
4) Адаптивне меню; 

 



 
 

 

Параметрами інтерфейсу, що можуть змінюватися є: 

 зміст інформації, яка представляється; 

 форма подання інформації і ведення діалогу; 

 розподіл завдань між людиною та машиною (рівень автоматизації). 

Загалом, адаптивність інтерфейсу проявляється через [42, с. 74]:  

 налаштування рівня деталізації діалогу з користувачем – від докладного, 

«провідного» користувача до мети крок за кроком через ієрархію меню, до 

короткого, з використанням скорочених команд та макросів у режимі «питання-

відповідь»; 

 підказки, обмеження доступу до додатків, регулювання інтенсивності 

інформаційного обміну та зміну зовнішнього вигляду інтерфейсу; 

 фільтрацію і розстановку пріоритетів контенту, висунутого користувачеві; 

(за власними уподобаннями чи під впливом зовнішніх факторів та контексту (до 

прикладу, користувачу пред’явлено продукт, що вигідно купити саме зараз); 

 зміну темпу подачі інформації; 

 налаштування параметрів зображення (товщини ліній, розміру шрифту, 

яскравості й ін.).  

Критерії є дуже важливими, оскільки вибір неадекватного критерію може 

зводити нанівець усі зусилля для створення адаптивного інтерфейсу. Такий вибір 

має базуватися на особливостях та проблемах роботи користувача на певному 

робочому місці. В деяких предметних областях швидкість знаходження інформації 

показником роботи користувача є важливим, тому інтерфейс має сприяти мінімізації 

часу пошуку інформації, прийняттю рішень та введенню керуючого впливу. 

Поруч з загальноприйнятими правилами проектування інтерфейсу – вибором 

оптимальної лаконічності відображення, зниженням «візуального шуму», зоровим 

виділенням важливої інформації, просторовим співвіднесенням пов’язаних 

елементів і ін., О.С. Булгакова пропонує принципи, «що регулюють» інтерфейс 

залежно від задачі: використовувати різноманітні рівні деталізації відображення на 

різних стадіях вирішення оперативних завдань. Основною проблемою при створенні 



 
 

 

адаптивного інтерфейсу є кількісний вимір критеріїв і факторів, які впливають на 

процес адаптації [7, с. 74]. 

Під час адаптації інтерфейсів Ю.О. Фуртат рекомендує максимально 

врахувати набір когнітивних та психофізіологічних характеристик користувача, що 

визначають процес сприйняття та обробки їм інформації («когнітивний профіль»), і 

його завдання й рівень підготовки. Більшість авторів акцентують увагу на певному 

одному типі особливостей [53, с. 122]. 

Адаптивні інтерфейси дозволяють персоналізувати контент на сторінці, 

обирати деталізованість подання інформації, відображати візуальні компоненти у 

зручному для користувача вигляді, виводити на перший план ті частини 

функціоналу, якими людина користуcться найчастіше, скривати непотрібні 

користувачу елементи на сторінці, надати зручний спосіб взаємодії для людей з 

обмеженими можливостями. Оскільки користувачі програмного забезпечення 

відрізняються комп’ютерними навичками, знаннями предметної області, 

персональними даним (віком, статтю та інше), роллю, що вони виконують, 

попередньою історією роботи з додатком, наявністю спеціальних потреб або 

обмежених можливостей, інформацією профілю соціальних мереж та інших 

відкритих джерел даних, ці дані в сукупності можна використовувати для 

визначення, яким чином має виглядати інтерфейс для кожного конкретного 

користувача. Такий підхід дозволяє поліпшити ефективність людино-машинної 

взаємодії та задовольнити вимоги до сучасних веб-інтерфейсів [6, с. 16]. 

Для забезпечення інтерфейсу адаптивністю необхідно визначити модель 

користувача  організований набір інформації про користувачів, що буде 

використаний для персоналізації, та надати доступ до нього веб-додатку. Іншим 

вакливим аспектом адаптивного інтерфейсу користувача є наявність сукупності 

компонентів інтерфейсу користувача (як елементів візуалізації так і функціональних 

засобів взаємодії), серед яких можна обирати найбільш відповідний до потреб 

поточного користувача. Для прийняття рішення про остаточний зовнішній та 

функціональний вигляд інтерфейсу взаємодії, необхідно мати механізм для 

відображення моделі користувача в конфігурацію веб-сторінки. Науковці А.А. Бугай 



 
 

 

і В.В. Олійник запропонували спрощену модель адаптивного інтерфейсу 

користувача, яка має адаптивне подання і навігацію (рис. 1.3) [6, с. 17]. 

 

Рис. 1.3. Спрощена модель адаптивного інтерфейсу користувача [6, с. 17] 

 

Адаптивне візуальне подання та навігація реалізовані з використанням бази 

даних правил вибору і інтерпретатора адаптації, який визначає відповідне правило, 

що буде використовуватися для певної веб-сторінки, на основі інформації з бази 

даних профілів користувачів. Кожне правило відповідає певній стратегії презентації 

або поведінки системи, яка відповідає одному або кільком елементам інтерфейсу 

користувача. Правила, пов’язані з адаптивним представленням та адаптивною 

навігацією, зберігаються в базі даних і можуть бути змінені в майбутньому. Контент 

сторінки відображається користувачу після застосування набору правил і інформації 

користувача до інтерпретатора адаптації. Останній включає в себе інтерпретатор 

адативного представлення і інтерпретатор адативної навігації. Вони визначають 

зовнішній вигляд сторінки і поведінку інтерфейсу в залежності від правил адаптації 

і профілю користувача. Інтерпретатор бізнес логіки представляє собою реалізовану 

бізнес логіку додатку і, взаємодіючи з модулями адаптації, дозволяє отримати ту 

саму бізнес логіку, але представлену для користування у вигляді інтерфейсу 

персоналізованому для окремого користувача. Загалом, функціонал інтерпретатора 

містить логіку для створення відповідності між профілем користувача та зовнішнім 

виглядом інтерфейсу на основі набору правил. 

Дана модель має суттєвий недолік в тому, що правила адаптації жорстко 

задані. Це не дозволяє адаптувати інтерфейс на основі зворотного зв’язку від 



 
 

 

користувачів та статистичної інформації про досвід користувачів, зібраної неявно. 

Врахування такої інформації про інтерфейс додатку, зокрема щодо зручності 

використання тих чи інших компонентів інтерфейсу, їх зовнішнього вигляду, 

рекомендованої користувачам інформації та способу її подачі  все це може суттєвo 

поліпшити взаємодію між людиною і додатком, а також дати змогу визначити 

закономірності між даними про користувачів та конфігурацією інтерфейсу, що їм 

найбільше підходить. 

Сьогодні актуальним стає застосування моделі інтерфейсу користувача для 

веб-додатків з використанням інтелектуальних технологій, яка використовує 

машинне навчання для знаходження відповідностей між окремими користувачами 

та найбільш вдалою конфігурацією інтерфейсу для них. Крім того, користувачам 

надається можливість безпосереднього вибору найбільші зручної для них 

конфігурації інтерфейсу: типу компонентів та їх налаштувань. Для цього в додатку 

передбачена окрема сторінка налаштувань, або ж додаткова функція інтерактивного 

модуля допомоги. Ця інформація зберігається в профілі користувачата формує 

вибірку для навчання інтелектуальної моделі вибору компонентів для інших 

користувачів. Дана концептуальна модель адаптивного інтерфейсу користувача 

передбачає застосування сучасних веб-технологій, зокрема, загальна архітектура 

проектується з використанням мікросервісного підходу [6, с. 18]. 

 

Рис. 1.4. Модель адаптивного інтерфейсу користувача для веб-додатків [6, с. 18] 



 
 

 

Архітектурно веб-додаток, що реалізує дану модель, складається з наступних 

модулів зображених на рис. 1.4: 

1. Модуль зберігання інформації про користувачів являє собою базу даних 

користувачів, що складається з трьох частин: інформації профілю, інформації 

контексту і конфігурації інтерфейсу, що якнайкраще відповідає потребам 

користувача. Профіль користувача формують наявні персональні дані: вік, стать, 

географічне місцезнаходження, наявність обмежених можливостей, персональні 

навички, роль та посаду, що займає користувач, тощо. Інформація контексту 

включає автоматично зібрану історію роботи користувача з веб-додатком, 

параметри та налаштування пристроїв, за допомогою якихкористувач працює з веб-

додатком. Історія дій користувача включає в себе інформацію про частоту 

використання, час перебування та різноманітні інтерактивні взаємодії користувача з 

веб-сторінками, елементами інтерфейсу таоб’єктами предметної області. Дані про 

конфігурацію інтерфейсу включають в себе обраний безпосередньо користувачем 

список компонентів інтерфейсу, варіант їх стилізації та налаштувань. При цьому 

дані конфігурації інтерфейсу присутні лише для користувачів, що явно указали який 

інтерфейс їм більше підходить. Ця вибірка користувачів використовується для 

навчання інтерпретатору адаптації, описаного нижче. Для визначення конфігурації 

інтерфейсу користувача використовуються два інтелектуальних модулі: 

інтерпретатор адаптації і рекомендаційна система. Вони необхідні для прийняття 

рішення щодо загального вигляду додатку, набору компонентів інтерфейсу, 

релевантної інформації та стилізації інтерфейсу. 

2. Модуль інтерпретатор адатації дозволяє визначити набір компонентів 

інтерфейсу, їх налаштування та стилізацію та необхідність застосування модуля 

допомоги роботи з системою для поточного користувача, використовуючи 

інформацію про нього. Враховуючи складність, нечіткість та слабку 

формалізованість зв’язків між наявною інформацію про користувача та його 

перевагами у виборі компонентінта їх параметрів, для встановлення такої 

відповідності доцільно за стосувати машинне навчання, що передбачає роботу в 

двох режимах: навчання та власне інтерпретації. В режимі навчання відбувається 



 
 

 

знаходження закономірностей між інформацію про користувачата найбільш 

зручною для нього конфігурацією інтерфейсу. В режимі роботи даний модуль у 

якості вхідної інформації отримує інформацію про користувача та формує на виході 

конфігурацію найбільш зручного інтерфейсу. При наявності достатньої кількості 

збережених конфігурацій користувачів, що можуть бути використані в якості 

навчальної вибірки, доцільно для реалізації навчання використати один з методів 

навчання з учителем, наприклад, метод опорних векторів або нейронну мережу. При 

недостатній кількості еталонних даних для навчання перспективніше виглядає 

застосування методів навчання з підкріпленням, наприклад, Q-навчання. В такому 

випадку оцінка деякою конфігурації інтерфейсу відбувається за непрямими 

показниками роботи користувача з нею. В залежності від типу інтерфейсу, 

компонентів та їх задач це може бути час перебування на сторінці, час затрачений на 

виконання певної сукупності дій, частота використання та інше, тобто інформація 

контексту користувача [6, с. 19]. 

3. Модуль рекомендаційна система – інший інтелектуальний модуль. Він він 

користовується в задачі визначення необхідного контенту для подання користувачу. 

Рекомендаційна система дозволяє побудувати рейтинговий перелік об’єктів, яким 

користувач надає перевагу. Даними об’єктами скорисна для користувача бізнес-

інформація, включаючи відомості про сутності з якими працює система, дані про 

об’єкти предметної області, їх опис, характеристики, та інше. Цей модуль 

необхідний для фільтрації та пошуку найбільш релевантних для користувача даних, 

що пов’язані з бізнес-логікою додатку. Даний модуль взаємодіє не лише з модулем 

зберігання інформації про користувача, а також з базою даних самого додатку, де 

зберігається бізнес-інформація. У якості алгоритму рекомендаційної системи можна 

використати алгоритм колаборативної фільтрації, оскільки він показує хороші 

результати в задачах рекомендації користувачу тих чи інші об’єктів в залежності від 

його історії вибору схожих об’єктів та вибору схожих об’єктів іншими 

користувачами. 

4. Модуль з набором компонентів інтерфейсу користувача містить 

компоненти інтерфейсу користувача. Особливість полягає в тому, що для кожної 



 
 

 

функціональної частини інтерфейсу користувача проектується не один компонент, а 

декілька. Всі компоненти в рамках однієї функціональної частини інтерфейсу 

виконують однакову функцію, при цьому вони мають відмінності в дизайні, 

розташуванні елементів, додаткових функціональних можливостях та способах 

взаємодії з користувачем: візуальні компоненти або компоненти з голосовим 

керуванням. Таким чином, є вибір з поміж декількох компонентів для одного 

функціонального елемента. Передбачається, що різним користувачам зручніше 

користуватися різними компонентами в залежності від їхніх особистих потреб. В 

залежності від інформації користувача інтерпретатором адаптації обирається той чи 

інший компонент і терфейсу для відображення на сторінці [6, с. 20]. 

5. Модуль CSS силів складається з набору розроблених тем, що визначають 

загальну стилізацію інтерфейсу всього додатку та компонентів, зокрема, розмір, 

розташування, шрифти та кольорову гамму елементів на сторінці. В залежності від 

потреб користувачів їм можутькраще підходити різні варіанти стилізації, наприклад, 

тема зі збільшеним шрифтом для людей з поганим зором та звичайна тема для 

ренти. Вибір теми для поточного користувача з переліку наявних виконується також 

інтерпретатором адаптації на основі інформації про користувача. 

6. Модуль агрегації необхідний для формування цілісної веб-сторінки з 

персоналізованих для користувача компонентів інтерфейсу, варіанту стилізації та 

бізнес інформації. Даний модуль отримує від модуля інтерпретатора адаптації дані 

про обраний для користувача набір компонентів інтерфейсу. їх налаштувань та 

стилів, а від модуля рекомендаційної системи отримує релевантну бізнес-

інформацію. Використовуючи ці дані, модуль агрегації формус одину HTML 

сторінку що буде відправлено користувачу. 

7. Модуль допомоги роботи з системою являє собою спеціалізований модуль 

направлений на пришвидшення освоєння користувачами веб-додатку в цілому та 

окремих його можливостей та компонентів, зокрема нових, що особливо важливо 

для новачків. Замість класичного меню допомоги застосовується інтерактивний 

помічник. Модуль використовує додаткові компоненти інтерфейсу з довідковою 

інформацію про можливості елементів інтерфейсу користувача. Візуально вони 



 
 

 

представлені у вигляді спливаючих вікон або додаткових полів, що з’являються біля 

тих елементів інтерфейсу, інформацію про які надають. Модуль враховує з яким 

компонентом працює користувач і надас підказки щодо цього компонента. 

Визначення необхідності застосування цього модуля відбувається за допомогою 

інтерпретатора адаптації, що на основі інформації про досвід користування 

додатком чи компонентом з модуля зберігання інформації про користувача визначає 

чи потрібен йому такий асистент. Поведінка інтерактивного помічника визначається 

за допомогою рекомендаційної системи в залежності від попередньої активності 

користувача, контексту та бізнес-інформації і реалізується через своєчасні 

персоналізовані підказки [6, с. 20]. 

8. Інші серверні модулі представляють собою серверну частину додатку, що 

містять в собі бізнес-логіку додатку та базу даних об’єктів предметної області. Ця 

частина цілком залежить від особливостей додатку та його реалізації. 

Дослідниця О.С. Булгакова пропонує використовувати індуктивний підхід до 

побудови адаптивних інтерфейсів. Задачею моделювання є побудова математичних 

моделей для кількісного опису зв’язку між цільовими показниками або залежними 

змінними модельованих процесів і вхідними незалежними змінними. Щоб оцінити 

стан будь-якого процесу, слід мати певну множину показників, аналіз яких може 

дати повну картину в кожний момент часу. Будь-який опис системи є моделлю. 

Моделі можуть бути вербальними, графічними, математичними тощо [7, с. 75]. 

Проблеми моделювання складних систем можуть бути вирішені за допомогою 

дедуктивних логіко-математичних або за допомогою індуктивних перебірних та 

ітераційних методів. Дедуктивні та імітаційні методи мають переваги у випадку 

простих задач моделювання, якщо відома теорія об’єкта, який моделюється, і тому 

можлива побудова моделі, виходячи з фізично обґрунтованих принципів, 

застосовуючи знання щодо процесів в об’єкті. Але ці методи не в змозі дати 

задовільний результат для складних систем. У цьому випадку одержання знань з 

даних, тобто знаходження моделі на основі експериментальних вимірювань, має 

переваги. Такі об’єкти містять мінімальне апріорне знання або не мають 

теоретичних основ взагалі. Одним з відомих методів моделювання, у якому не 



 
 

 

виникають описані вище проблеми, є «індуктивна самоорганізація моделей за 

експериментальними даними» або просто «індуктивне моделювання». В цьому 

підході до моделювання за допомогою ЕОМ замість традиційного дедуктивного 

шляху «від загальних закономірностей функціонування об’єкта – до конкретної 

математичної моделі» використовується індуктивний підхід «від конкретних даних 

спостережень – до загальної моделі [7, с. 76]. 

Концепція адаптивності інтерфейсу: 

Нехай  ‒ множина критеріїв, які будуть змінюватися, тобто 

адаптуватися під користувача,  ‒ це множина факторів, що 

будуть впливати на вибір того чи іншого критерію. 

На основі виділених заздалегідь факторів, які можуть впливати на інтерфейс, 

будуть змінюватися критерії побудови інтерфейсу. Індуктивність процесу полягає в 

тому, що адаптація інтерфейсу відбувається від конкретних даних спостережень, 

тобто факторів – до загальної моделі, яка включає в собі множину критеріїв, що 

будуть змінюватися (наприклад, з відомої інформації про вік користувача (вік ‒ 

фактор), можна збільшити розмір шрифту (для похилого віку) ‒ критерій. 

Отже, виходячи з вищесказаного, можна побудувати функцію , яка 

відображатиме процес адаптації: 

 

Загальна функціональна схема механізму адаптації інтерфейсу представлена в 

Додатку Б, яка складається з декількох блоків: блок визначення факторів, в якому 

формуються/зберігаються фактори користувача, які можуть впливати на критерії 

зміни інтерфейсу, тобто адаптації; блок формування критеріїв (кількість критеріїв 

для кожного фактора може бути різною); блок обробки даних, в якому програмно 

буде оброблятися вміст критеріїв, що призведе до зміни інтерфейсу. 

У функціональній схемі Л.О. Катеринич виокремлює та описує адаптацію 

системи керування нейронною системою. Так, адаптацію в широкому сенсі 



 
 

 

дослідник визначиає як процес цілеспрямованого зміни параметрів і структури 

системи, який полягає визначенні критеріїв її функціонування і виконанні цих 

критеріїв, та виділяє наступні підсистеми адаптації: апаратний рівень, 

алгоритмічний рівень, програмний рівень, системний та мережевий рівень [23, с. 

172]. Загалом дослідним класифікує адаптацію на такі види: 

1. Параметрична адаптація пов’язана з корекцією і налаштуванням 

параметрів моделі та має місце при будь-якій змінні характеристик керуючого 

об’єкта. Адаптація дозволяє налаштовувати модель на кожному кроці керування. 

Вихідною інформацією для цього виду адаптації неспівпадання вихідної/вхідної 

інформації та необхідною вхідною для керуючого об’єкта. Оскільки процес 

керування нейронною мережею з керуючим об’єктом не завжди здатен представити 

необхідну інформацію для найбільш точного остаточного результату, необхідно 

вводити додаткові елементи керування, а саме поповнювати вхідною інформацією 

початкову структуру вхідних даних нейронної мережі (НМ). 

2. Структурна адаптація має місце при неспівпаданні структури моделі 

структури НМ. За різних обставин структура HM може змінитися, що в свою чергу 

буди вимагати зміни структури моделі, а саме до механізмів структурної адаптації. 

Перехід від однієї структури до іншої виконується процедурою вибору 

альтернативної структури моделі. Різниця може полягати як у кількості входів/ 

виходів до моделі, г варіантами декомпозиції або структурою елементів моделі. Слід 

зазначити, альтернативні моделі при ідентифікації параметрів теж використовують 

методи параметричної адаптації.  

3. Адаптація об’єкта необхідна у випадку, коли структурна адаптація 

ефективна, тобто деякі цілі керування не досягаються. Ця адаптація пов’язана зі  

зміною організації потоків інформації в НМ. Додавання нової інформації 

призводить до підвищення його керованості, але вимагає більше затрат при 

параметричній структурній адаптації. Вибір найкращого варіанту розподілення та 

переміщення потоків інформації у НМ в процесі керування і є основою процесу 

адаптації на цьому етапі. 

4. Адаптація цілей керування. Інколи виникає ситуація коли зв’язок об’єкта і 



 
 

 

середовища настільки сильний, що ix відокремити неможливо. Коли предметна 

область чітка, то така задача не виникає. Це буває у таких випадках, коли предметна 

область автономна. Однак у реальному житті предметні області настільки пов’язані, 

що визначити чітку межу майже не можливо. Ця обставина для виділення процесу 

визначення меж предметної області та/або об’єкта в окремий етап. 

Розглядаються локальні задачі адаптації, які охоплюють лише окремі 

аспекти функціонування НМ, і лише з цих підсистем формується повна система 

адаптації, яка буде дозволяти оперативно пристосовувати НМ до нових станів 

середовища. Розглядаються відповідні підсистемi адаптації НМ. 

1. Апаратний рівень адаптація налаштувань, параметрів і структури апаратних 

засобів. 

2. Алгоритмічний рівень адаптація алгоритмів обробки інформації з метою 

урахування специфіки задач, що розв’язуються НМ. 

3. Програмний рівень процес адаптації програм роботи з Нм при виборі їх з 

альтернативної множини. 

4. Системний рівень покращення функціонування системного забезпечення 

для підтримки та роботи НМ. 

5.  Мережевий рівень адаптація процесів передачі інформації по НМ. 

6. Алгоритмічний рівень адаптації НМ – адаптація алгоритмів обробки 

інформації в НМ. Мета такої адаптації пристосувати алгоритми специфіки задач, що 

розв’язуються.  

Критеріями ефективності, зазвичай, є середній час розв’язання задачі, точність 

цього розв’язку, об’ем займаної пам’яті, ймовірність помилки, тощо. Однак 

адаптація алгоритму може мати і структурний характер. Це означає, потрібно вміти 

переходити від одного альтернативного алгоритму пошуку до іншого, з тим щоб 

весь час підтримувати в процесі оптимізації той алгоритм, який найкращим чином 

здійсню розв’язання даної задачі. 

Програмна адаптація пов’язана маніпулюваниям окремими програмами і 

вибором тієї, яка працює найкращим чином в сенсі заданого критерію. 

Алгоритмічно програмна адаптація реалізується у вигляді альтернативного варіанту 



 
 

 

структурної адаптації. Розглянемо алгоритмічний рівень адаптації для НМ. Мета 

такої адаптації пристосувати алгоритми до специфіки задач, що розв’язуються HM. 

Критеріями ефективності є середній час розв’язання задачі, точність цього 

розв’язку, ймовірність помилки тощо. Специфіка задач, що розв’язуються, 

проявляється у вигляді статистично стійкою протягом деякого часу особливості цих 

задач, облік якої дозволяє підвищити ефективність функціонування HM обраним 

критерієм [25, с. 175].  

Отже, представлені принципи та концепція адаптивності людино-машинних 

систем та інтерфейсів описують задачу розробки адаптивного ЛМІ, але не дають її 

формалізованого опису, заснованого на кількісних критеріях, вимірюваних факторів 

та інтересів конкретному інформаційному змісті. 

 

1.3. Типологія нейронних мереж і принципи їх функціонування  

 

В останнє десятиліття значно зріс інтерес до штучних нейронних мереж 

(ШНМ). Це пояснюється як новими теоретичними здобутками в цій галузі, так і 

загальним розвитком ком’ютерної техніки для їх реалізації.  

Погоджуємось з Р.Л. Пантеевим, що нейронні мережі мають ряд унікальних 

властивостей, які роблять їх потужним інструментом для створения систем 

керування: здатністю до навчання на прикладах і узагальнення даних, здатністю 

адаптуватися до зміни властивостей об’єкта керування та зовнішнього середовища, 

придатністю для синтезу нелінійних регуляторів, високою стійкістю до пошкоджень 

своїх елементів в силу спочатку закладеного в нейромережевому архітектуру 

паралелізму [39, с. 69]. 

Штучні нейронні мережі виникли в рамках досліджень з питань штучного 

інтелекту. Історія ШНМ починається з 1943 року, коли У. Маккалок та У. Піттс 

запропонували модель біологічного нейрона, сформулювавши основні положення 

щодо роботи людського мозку. Було з’ясовано, що мозок складається з нейронів. В 

тіло біологічного нейрона вхідні сигнали поступають через синапси у вигляді 

електричних імпульсів, які там накопичуються. Коли рівень електричного заряду у 



 
 

 

біологічному нейроні досягне певної величини, цей заряд передається у вихід 

біологічного нейрона, який називають аксоном. У.Маккалок та У.Піттс 

запропонували модель біологічного нейрона, як перемикача, що отримує дані від 

інших нейронів. Отримані дані помножуються на значення, співставлені з 

синапсами, і підсумовуються. Якщо отримане значення перевищує задану межу, 

нейрон активізується, в протилежному випадку він залишається неактивним. У 60-х 

роках 20-го століття було доведено, що за такою моделлю можна виконувати 

складні операції розпізнавання образів [14, с. 1]. У 1961 році була опублікована 

робота Мінського (Minsky), присвячена штучному інтелекту. Вона містила розділ, 

присвячений області, яка зараз називається теорією нейронних мереж. Предметом 

окремого дослідження в контексті нейронних мереж є створення надійних мереж з 

нейронів. Це завдання було вирішене в 1956 році фон Нейманом за допомогою ідеї 

надмірності. У свій час Розенблатт (Rozenblatt) запропонував новий підхід до задачі 

розпізнавання образів, заснований на використанні персептрона і нового методу 

навчання з учителем. Головним досягненням цієї роботи була теорема збіжності 

пepceптpoна, перший доказ якої було отримано Розенблаттом у 1960 [69, с. 1196]. У 

1982 Хопфілд використав функцію енергії для опису обчислень, виконуваних 

рекурентними мережами з симетричними синаптичними зв’язками. У 1967 році 

Кован вів «сігмоідальну» характеристику і гладку функцію активації для нейронів 

[54, с. 2555]. У 1986 році був розроблений алгоритм зворотного поширення помилки 

(back propagation algorithm) [67, с. 4].  

Згорткова нейронна мережа (Convolutional neural network, CNN) була 

запропонована Яном Лекуном в 1988 році. Її основна мета – ефективне 

розпізнавання зображень. Структура CNN не включає в себе зворотні зв’язки, тобто 

є односпрямованою та обов’язково багатошаровою. До сьогоднішніх днів CNN 

досить добре справляються із своїм призначенням, проте мають цілий ряд недоліків, 

що призвело до створення теорії капсульної нейронної мережі (Capsule neural 

network, CapsNet) видатним британським ученим Джеффрі Хінтоном (G. Hinton) [59, 

с. 543]. 

Науковець М.В. Дубняк вважає, що нейромережі є одним із видів машинного 



 
 

 

навчання, а не окремим інструментом. Нейронна мережа за допомогою штучних 

нейронів моделює роботу людського мозку, що вирішує певне завдання, 

самонавчається з урахуванням попереднього досвіду. І з кожним разом робить 

дедалі менше помилок. Вона застосовується там, де потрібні розпізнавання або 

генерація зображень і відео, чи використовуються складні алгоритми управління та 

прийняття рішень, машинний переклад і подібні складні завдання [23, с. 46]. 

Штучною нейронною мережею Я.В. Бренич та П.В. Тимощук вважають 

сукупність з’єднаних між собою нейронів (вузлів, модулів), що моделюють 

структуру й функції біологічних нейронів. У загальному випадку, нейронна мережа 

може містити вхідний шар, на який надходять зовнішні сигнали, вихідний, що 

відображає результуючу реакцію мережі на вхідні сигнали, а також приховані шари. 

Важливою характеристикою нейронних мереж є їх здатність до навчання або 

тренування, яке полягає у визначенні таких параметрів мережі, при яких вона 

формує необхідні вихідні сигнали. Протягом цього процесу інформація 

поширюється в мережі, спричиняючи процес адаптації синаптичних ваг, що 

залежить від значень вихідних сигналів та найменувань відповідних класів [3, с. 

344]. 

Штучну нейронну мережу дослідники К.П. Сторчак, А.М. Тушич,           

К.С. Козелкова та М.М. Степанов визначили як математичну модель людського 

мозку. Мозок складається з величезної кількості частинок – нейронів, з’єднуваних 

між собою лініями зв’язку, які передають сигнали. Проходячи через нейрони, 

сигнали змінюються. Наявність незліченної кількості таких нейронів дозволяє 

людині розв’язувати складні задачі, запам’ятовувати великі обсяги інформації та 

приймати рішення [48, с. 17]. Основні моделі нейронних мереж, здатних реалізувати 

заплановане завдання дослідники поділили на три групи: 

1. Мережі прямого поширення. Одні з найбільш розповсюджених. Найчастіше 

використовуються для прогнозування та розпізнавання образів, зокрема для аналізу 

даних. 

2. Мережі зі зворотним зв’язком, такі як дискретна модель Хопфілда. 

Здебільшого використовуються для оптимізації розрахунків та задіяння асоціативної 



 
 

 

пам’яті.  

3. Самоорганізовані мережі, скажімо моделі адаптивної резонансної теорії та 

моделі Кохонера. Переважно використовують для кластерного аналізу [48, с. 17]. 

ШНМ Ю. М. Слань і  В. Г. Трегуб визначили як потужний інструмент для 

розв’язання задачі ідентифікації лінійних та нелінійних статичних та динамічних 

об’єктів керування, в тому числі стаціонарних або нестаціонарних. Побудовані на 

основі ШЕМ дискретні ідентифікаційні моделі називаються нейроемуляторами або 

предикторами. Структуру штучної нейронної мережі описали рівнянням та 

зобразили схематично (рис. 1.5) [47, с. 83]. 

 

Рис. 1.5. Структура нейромережної моделі [47, с. 83] 

 

Математик Ю.В. Горошко визначив штучні нейронні мережі (ШНМ) як 

математичні моделі, а також їх програмна та апаратна реалізація, побудовані за 

принципом функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин 

живого організму. Архітектура і принцип дії штучних нейронних мереж базується 

на аналогії з мозком живих істот [14, с. 1]. Тобто, штучним нейроном називається 

математичний об’єкт, що має n входів і 1 вихід, через які передаються числові дані. 

Входи пов’язують штучний нейрон з іншими штучними нейронами або зовнішнім 



 
 

 

джерелом даних і називаються зв’язками. Вхідні дані дослідник позначив xi. З 

кожним зв’язком пов’язане число, що називається ваговим коефіцієнтом зв’язка – 

wi. Опрацювання даних відбувається за два етапи: 

1) обчислюється зважена сума S=w0x0+…+wnxn; 

2) обчислюється значення y як деяка функція від зваженої суми: y=f(S); y 

називають функцією активації. Функції активації бувають різних видів.  

Історично першою була східчаста функція f(S), за якою повертається нуль, 

коли S<0 і 1 у протилежному випадку. Тобто за аналогією з біологічним нейроном – 

коли загальний імпульс перевищить критичне значення, генерується імпульс зі 

значенням 1, в протилежному випадку нейрон залишається у спокої. Існують і інші 

функції активації, наприклад логістична функція (сигмоїд): 

           (1.1) 

При зменшенні  графік сигмоїда стає більш пологим, при збільшенні  

графік сигмоїда за зовнішнім виглядом стає схожим на графік східчастої функції. З 

таких штучних нейронів складають штучну нейронну мережу. Штучні нейронні 

мережі можуть мати різні структури. Однією з найбільш поширених структур є 

багатошарова. Шар – це сукупність штучних нейронів, які не з’єднані між собою, 

але з’єднані з штучними нейронами попереднього та наступного шарів. Зовнішні 

вхідні сигнали подають на входи нульового шару мережі, а виходами мережі є 

вихідні сигнали останнього шару. Багатошарові ШНМ називають перцептронами.  

Серед всіх багатошарових ШНМ виділяють: 

1. Мережі прямого розповсюдження. В цих мережах передають сигнали тільки 

від попереднього шару до наступного. Як правило, кожен вихідний сигнал n-го 

шару передається на вхід всіх нейронів (n+1) шару. 

2. Мережі із зворотними зв’язками. В таких мережах дані також передаються з 

наступних шарів до попередніх.  

Найпростішою ШНМ є мережа, що складається з одного штучного нейрона з n 

входами, одним виходом і пороговою функцією активації (елементарний 

перцептрон). На входи подаються значення xi. Для кожного з входів визначено 



 
 

 

ваговий коефіцієнт wi, та визначено поріг. На виході такої ШНМ буде 1, коли сума 

S=w0x0+…+wnxn перевищить поріг і -1 в протилежному випадку. Таку мережу 

використовувють для розв’язування задачі класифікації двох класів: якщо на виході 

1, то поданий на вхід вектор належить до першого класу, в протилежному випадку – 

до другого. Збільшуючи кількість нейронів у шарі, та кількість шарів, можна 

розв’язати, наприклад, складні задачі розпізнавання образів. 

Штучні нейронні мережі В.О. Бойчук та В.Ю. Новакевич визначили як 

математичні моделі, а також їхня програмна або апаратна реалізація, побудовані за 

принципом функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин 

живого організму. Основою цих систем виступає штучний нейрон як імітаційна 

модель нервової клітини мозку  біологічного нейрона. На вхід штучного нейрона 

надходить деяка кількість сигналів, кожен з яких є виходом іншого нейрона. Кожен 

вхід множиться на відповідну вагу, аналогічну синаптичній силі, і всі результати 

сумуються, визначаючи рівень активації нейрона. ШНМ являють собою систему 

з’єднаних між собою простих процесорів (штучних нейронів), які взаємодіють (рис. 

1.6) [2, с. 216].  

 

Рис. 1.6. Штучний нейрон [2, с. 216] 

 

Вхідні сигнали, позначені x1, x2, ..., xn, надходить на штучний нейрон 

(сукупності позначаються вектором X). Кожен сигнал множиться на відповідну вагу 

w1, w2, ..., wn, і поступає на сумуючий блок, позначений Σ. Кожна вага відповідає 

«силі» однієї біологічної синаптичного зв’язку. Сумуючий блок, що відповідає тілу 

біологічного елемента, складає зважені входи алгебраїчно, створюючи вихід, який 

ми будемо називати NET. Кожен процесор мережі має справу тільки з сигналами, 

які він періодично отримує, і сигналами, які він періодично посилає іншим 

процесорам. Проте будучи з’єднаними в досить велику мережу з керованою 



 
 

 

взаємодією, такі локально прості процесори разом здатні виконувати достатньо 

складні завдання [2, с. 216]. Сигнал NET далі, як правило, перетворюється 

активаційною функцією F і дає вихідний нейронний сигнал OUT. 

Розглянута проста модель штучного нейрона ігнорує багато властивостей 

свого біологічного двійника, але мережі, побудовані з цих нейронів, виявляють 

властивості, які сильно нагадують біологічну систему. 

Базовою нейромережею є одношарова нейромережа, базову будову якої 

описали В.В. Грицик та Т.С. Федорів (рис. 1.7) [16, с. 107].  

 

  

Рис. 1.7. Будова базової нейромережі [16, с. 107] 

 

Найпростіша мережа складається з групи нейронів, що створюють прошарок, 

як показано в правій частині рис. 1.7. У лівій частині зображення знаходиться група 

вхідних вузлів [16, с. 107]. 

Так, науковці В.М. Бродкевич та В.Я. Ремесло описують типову структуру 

штучних нейромереж. Хоча існують мережі, які містять лише один прошарок, або 

навіть один елемент, більшість застосувань вимагають мережу, яка містить як 

мінімум три нормальних типи прошарків  вхідний, прихований та вихідний. 

Прошарок вхідних нейронів отримує дані або з вхідних файлів, або безпосередньо з 

електронних датчиків. Вихідний прошарок передає інформацію безпосередньо до 

зовнішнього середовища, до вторинного комп’ютерного процесу, або до інших 

пристроїв. Між цими прошарками може бути багато прихованих прошарків, які 

містять багато нейронів у різноманітних зв’язаних структурах (рис. 1.8) [4, с. 65]. 



 
 

 

 

Рис. 1.8. Діаграма простої нейронної мережі [4, с. 65] 

 

Входи та виходи кожного з прихованих нейронів спрямовані до інших 

нейронів. Напрямок зв’язку від одного нейрону до іншого є важливим аспектом 

нейромереж. У більшості мереж кожен нейрон прихованого прошарку отримує 

сигнали від всіх нейронів попереднього прошарку та звичайно від нейронів вхідного 

прошарку. Після виконання операцій над сигналами, нейрон передає оброблений 

сигнал зі свого виходу на вхід всіх нейронів наступних прошарків, забезпечуючи 

шлях передачі вперед (feedforward) на вихід мережі. При наявності зворотного 

зв’язку, вихід нейронів прошарку скеровується до нейронів попереднього прошарку. 

Треба зазначити, що шлях, яким нейрони з’єднуються між собою, має значний 

вплив на роботу мережі. Більшість пакетів професіональної розробки програмного 

забезпечення дозволяють користувачу додавати, вилучати та керувати з’єднаннями 

як завгодно [5, с. 50]. Постійно корегуючи параметри, зазначені зв’язки можна 

робити як збуджуючими так і гальмуючими, що значно впливатиме на основні 

параметри і ефективність роботи нейромережі в цілому. 

Дослідниці Д. М. Главчева та В. А. Яловега виокремлюють ще капсульні 

нейронні мережі, які є вдосконаленням концепції згорткових нейронних мереж. В їх 

основі покладено «капсули», які призначені для виявлення характеристик об’єкта. 

Капсули як група нейронів характеризуються вектором активації. Запропонований 

відомими ученими векторний підхід дозволяє врахувати поворот та трансляцію 

об’єктів. Капсульні нейронні мережі потребують значно меншу навчальну вибірку, 

ніж згорткові [10 с. 132]. 



 
 

 

Зокрема, до основних характеристик архітектури ШНМ І.А. Терейковський 

відносить: кількість вхідних, схованих і вихідних нейронів, структуру зв’язків 

між нейронами (топологію мережі), стабільність семантичних зв’язків між 

нейронами, правила розповсюдження сигналів в мережі, правила комбінування 

сигналів, що входять в нейрон, правила обчислення вихідного сигналу нейрона та 

правила навчання, що коректують зв’язки в мережі. Вид архітектури визначається  

правилами розповсюдження сигналу, правилами навчання, топологією мережі та 

стабільністю звязків. Згідно цих характеристик класифікують: 

– НМ, з прямим розповсюдженням сигналу та рекурентні НМ; 

– НМ, які навчаються «з вчителем», «з підкріпленням» та HM, що 

«самонавчаються»; 

– НМ, навчання яких реалізується ітераційними методами та шляхом 

безпосередньої обробки даних; 

– повнозв’язні та неповно’язні НМ (одношарові, багатошарові та «з довільною 

структурою»); 

– зі стабільною топологією та з динамічною топологією [51, с. 155]. 

Серед об’єктів, створених за допомогою нейронних мереж М.В. Дубняк 

згадує: Jakedeck, Music Transformer, які створюють музику, проекти: The Next 

Rembrandt, Deep Dream, додатками Prisma, FaceApp, ZAO, які створюють графічні 

твори [23, с. 44]. 

З найбільш знакових систем ШНМ можна назвати модель Spaun, яка 

відрізняється від інших штучних нейронних мереж тим, що знаходить вирішення 

поставлених завдань схожими з людським мозком способами. Інша відома 

математична модель мозку компанії IBM, Blue Brain Project, акцентована для 

наслідуванні просторової будови мозку і структури його внутрішніх з’єднань. Ці 

моделі досить складні і потребують великих обчислювальних можливостей для їх 

реалізації. Зокрема програмна частина моделі Spaun складається з 2.5 мільйонів 

математичних аналогів нейронів, організованих у підсистеми, які відповідають 

функціональним частинах головного мозку, гангліям, таламусу, передлобовій корі і 

т.п. Модель мозку має віртуальні органи зору і роботизовану руку, завдяки яким 



 
 

 

вона може виконувати деякі дії, на які не була здатна жодна модель мозку, створена 

раніше. Проект Blue Brain Project використовує суперкомп’ютер Blue Gene для 

моделювання колонок неокортексу. Наприкінці 2006 року вдалося змоделювати 

одну колонку неокортексу молодого щура. При цьому використовувався 

суперкомп’ютер Blue Gene і було задіяно 8192 процесора для моделювання 10000 

нейронів. Та незважаючи на ці локальні успіхи ШНМ ще досить далекі від 

повноцінної імітації людського інтелекту, для чого вони і задумувались. 

Дослідники Т. Б. Мартинюк, М. Г. Тарновський і Я. В. Запетрук звертають 

увагу на дві відомі класичні структури: нейромережу Хопфілда і нейромережу 

Хеммінга, яка є удосконаленням мережі Хопфілда з орієнтацією на обробку 

бінарних значень вхідного вектора ознак об’єктів, що класифікуються, за правилом 

визначення відстані Хеммінга між набором вхідних ознак і тих, що зберігаються у 

пам’яті нейромережі після її навчання. Дослідники порівнюють ці дві нейромереж – 

їх властивості, особливості навчання, а також властиві їм переваги та недоліки (дод. 

В) [34, с. 47]. Структурні особливості мереж Хопфілда і Хеммінга Т. Б. Мартинюк, 

М. Г. Тарновський і Я. В. Запетрук проаналізували за кількістю шарів, їх складом, 

зв’язками між шарами та використаними функціями активації (Додаток В). Аналіз 

дод. В показав, що обидві розглянуті нейромережі являють собою асоціативну 

пам’ять, матриця вагових коефіцієнтів формується без навчання з вчителем, 

перевагами є їх відносна апаратна простота, а недоліком є невисока ємність обох 

мереж, тобто кількість еталонних образів, що нейромережа може запам’ятати. 

Характерними ознаками обох структур є використання порогової функції активації, 

а також наявність в одному з шарів (конкурентному) латеральних зв’язків, а саме 

від’ємних зворотних (інгібіторних) зв’язків між нейронами цього шару, що 

реалізують механізм конкуренції між ними. Такі нейрони спрацьовують за 

принципом WTA (Winner Takes All). Різниця між наведеними нейромережами в 

основному стосується їх архітектури, а саме кількості шарів, кількості нейронів у 

шарах та вагами латеральних зв’язків. 

Відповідно, Ю.В. Горошко зауважує, що людський мозок має значні переваги 

у порівнянні з комп’ютером у багатьох задачах, наприклад у задачах розпізнавання 



 
 

 

образів. Виділяють кілька принципових відмінностей людського мозку щодо 

опрацювання даних у порівнянні зі звичайним комп’ютером: 

1. Здатність до навчання на прикладах. 

2. Здатність до узагальнень. На прикладах конкретних екземплярів якогось 

об’єкта, наприклад фото різних літаків, у людському мозку формується 

узагальнений образ цього об’єкта, тобто літака. Далі спостерігаючи будь-який 

об’єкт, людина може визначити, літак це, чи ні. 

3. Паралельність опрацювання даних (зображення людиною аналізується не за 

пікселями, а відразу повністю). 

4. Висока надійність мозку. З віком люди втрачають значну частину нервових 

клітин, проте залишаються у здоровому глузді і міцній пам’яті. 

5. Асоціативність людської пам’яті, тобто здатність знаходити потрібні дані за 

малою їх частиною [14, с. 1].  

Однією з головних переваг нейронних мереж є можливість апроксимації з 

будь-якою наперед заданою точністю на компактній множині довільної неперервної 

функції. Це дозволяє дослідникові не приймати заздалегідь будь-які гіпотези 

стосовно моделі. До недоліків відносять той факт, що остаточний розв’язок 

залежить від початкових налаштувань мережі, а через це його практично неможливо 

інтерпретувати у традиційних аналітичних термінах [13, с. 17]. 

Науковці В.О. Бойчук та В.Ю. Новакевич вважають, що Одним з недоліків 

застосування штучних нейронних мереж у вирішенні сьогоднішніх завдань є 

невідповідність явно паралельної архітектури штучних нейронних мереж переважно 

послідовній обчислювальної архітектурі персональних ЕОМ, що використовуються 

в переважній більшості випадків для їх реалізації. Наслідком даної обставини є 

суттєва обчислювальна складність вирішення нейрозадач за допомогою 

персональних комп’ютерів, у випадках, коли для отримання рішення необхідно 

використання нейронних мереж великих розмірів. Спеціально розроблені явно 

паралельні нейрокомп’ютери та інші апаратні рішення дозволяють усунути згадану 

проблему невідповідності архітектур, однак, на практиці вони використовуються 

рідко через їх високу вартість. Внаслідок зазначених вище причин для підвищення 



 
 

 

продуктивності доводиться йти по шляху створення паралельних обчислювальних 

систем на базі персональних комп’ютерів. На сучасному етапі розвитку 

обчислювальної техніки такий спосіб є одним з основних способів прискорення 

обчислень і досягнення необхідної продуктивності [2, с. 217].  

Загалом, нейронна мережа істотно полегшує моделювання систем, зокрема й 

для аналізу даних. Необхідно лише визначитись із вхідними даними та з’ясувати, які 

мають бути вихідні дані, зібравши потрібні експериментальні дані та дати мережі 

змогу навчатись. Здатність мережі самостійно змінювати свою структуру позбавить 

необхідності керувати навчанням. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Отже, інтерфейс користувача об’єднує всі елементи і компоненти програми, 

що здатні вплинути на взаємодію користувача з програмним забезпеченням: 

сукупність завдань користувача, які він вирішує через систему; навігація між 

блоками системи; елементи управління системою; візуальний дизайн екранів 

програми; пристрої і технології вводу / виводу даних; засоби відображення 

інформації; порядок використання програми та документація на неї тощо.   

Адаптивні інтерфейси дозволяють персоналізувати контент на сторінці, 

обирати деталізованість подання інформації, відображати візуальні компоненти у 

зручному для користувача вигляді, виводити на перший план ті частини 

функціоналу, якими людина користуcться найчастіше, скривати непотрібні 

користувачу елементи на сторінці, надати зручний спосіб взаємодії для людей з 

обмеженими можливостями. Оскільки користувачі програмного забезпечення 

відрізняються комп’ютерними навичками, знаннями предметної області, 

персональними даним (віком, статтю та інше), роллю, що вони виконують, 

попередньою історією роботи з додатком, наявністю спеціальних потреб або 

обмежених можливостей, інформацією профілю соціальних мереж та інших 

відкритих джерел даних, ці дані в сукупності використовують для визначення, яким 

чином має виглядати інтерфейс для кожного конкретного користувача.  



 
 

 

Штучна нейронна мережа – це сукупність з’єднаних між собою нейронів 

(вузлів, модулів), що моделюють структуру й функції біологічних нейронів. Основні 

моделі нейронних мереж поділяють на групи:  

1. Мережі прямого поширення. Одні з найбільш розповсюджених. Найчастіше 

використовуються для прогнозування та розпізнавання образів, аналізу даних.  

2. Мережі зі зворотним зв’язком: дискретна модель Хопфілда. Здебільшого 

використовуються для оптимізації розрахунків та задіяння асоціативної пам’яті.   

3. Самоорганізовані мережі, скажімо моделі адаптивної резонансної теорії та 

моделі Кохонера. Переважно використовують для кластерного аналізу. 

  



 
 

 

РОЗДІЛ 2 

ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ І 

ПЕРЕВІРКИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 

 

2.1. Алгоритм навчання і створення вибірки для нейронної мережі 

 

Створення ШНМ, за дослідженнями вчених К.П. Сторчака, А.М. Тушича,  

К.С. Козелкової та М.М. Степанова, дозволяє навчити комп’ютер виконувати певні 

самостійні дії. Для навчання нейронної мережі надається навчальна вибірка, і 

мережа самостійно підстроює свою структуру для оптимального моделювання цієї 

вибірки. Після навчання мережа виявляє здатність видавати результат обчислення, 

маючи на вході дані, яких не було у вибірці, котру подавали на навчання мережі [51, 

с. 17]. Д.М. Главчева та В.А. Яловега стверджують, що адаптивна поведінка є не 

вродженою, а набутою, і за допомогою навчання можна поліпшити поведінку 

нейронної системи [10, с. 132].  

Для того, щоб за допомогою ШНМ розв’язувати задачі, потрібно правильно 

дібрати вагові коефіцієнти нейронів (wi). Для цього ШНМ потрібно «навчити». 

Нейронні мережі не програмуються, а навчаються, як зауважують В.О. Бойчук та 

В.Ю. Новакевич. Технічно навчання полягає в знаходженні коефіцієнтів зв’язків між 

нейронами. У процесі навчання нейронна мережа здатна виявляти складні 

залежності між вхідними даними і вихідними, а також виконувати узагальнення. Це 

означає, що у разі успішного навчання мережа зможе повернути правильний 

результат на підставі даних, які були відсутні в навчальній вибірці, а також 

неповних та частково перекручених даних [2, с. 217].  

Мережа навчається, щоб для деякої множині входів давати бажану або 

наближену до неї множину виходів. Кожна така вхідна (або вихідна) множина 

розглядається як вектор. Навчання здійснюється шляхом послідовного пред’явлення 

вхідних векторів з одночасним підлаштовуванням ваг відповідно до певної 

процедури. У процесі навчання ваги мережі поступово стають такими, щоб кожен 



 
 

 

вхідний вектор отримував вихідний вектор. Розрізняють алгоритми навчання з 

вчителем і без вчителя. Навчання з учителем припускає, що для кожного вхідного 

вектора існує цільовий вектор, що представляє собою необхідний вихід. Разом вони 

називаються навчальною парою. Зазвичай мережа навчається на деякому числі 

таких навчальних пар. Пред’являється вихідний вектор, обчислюється вихід мережі і 

порівнюється з відповідним цільовим вектором, різниця (помилка) за допомогою 

зворотного зв’язку подається в мережу і ваги змінюються відповідно до алгоритму, 

що прагнуть мінімізувати помилку. Вектори навчальної множини пред’являються 

послідовно, обчислюються помилки і ваги підлаштовуються для кожного вектора 

доти, поки помилка по всьому навчальному масиву не досягне прийнятно низького 

рівня [2, с. 217].  

Розвинене Кохоненом навчання без учителя не потребує цільового вектора для 

виходів і, отже, не вимагає порівняння з зумовленими ідеальними відповідями. 

Навчальна множина складається лише з вхідних векторів. Навчальний алгоритм 

підлаштовує ваги мережі так, щоб виходили узгоджені вихідні вектори, тобто щоб 

пред’явлення декілька близьких вхідних векторів давало однакові виходи. Процес 

навчання виділяє статистичні властивості навчальної множини і групує подібні 

вектори в класи. Пред’явлення на вхід вектора з даного класу дасть певний вихідний 

вектор, але до навчання неможливо передбачити, який вихід буде вироблятися 

даним класом вхідних векторів. Більшість сучасних алгоритмів навчання виросло з 

концепцій Хеба. Ним запропонована модель навчання без учителя, в якій 

синаптична сила (вага) зростає, якщо активовані обидва нейрона, джерело і 

приймач. Таким чином, часто використовувані шляху в мережі посилюються і 

феномен звички і навчання через повторення отримує пояснення [2, с. 217]. 

Науковець Ю.В. Горошко описує алгоритми «навчання» 3-х видів: 

1. Алгоритми навчання з учителем. За цим алгоритмом за допомогою ШНМ 

розв’язують ряд прикладів, кожен з яких складається з двох частин: значення, що 

подають на вхід та значення, яке повинно бути на виході. В процесі «навчання» 

вагові коефіцієнти модифікують таким чином, щоб за вхідними даними отримувати 

вихідні значення, максимально наближені до бажаних. 



 
 

 

2. Алгоритми «навчання з заохоченням». В прикладах, що пропонуються 

розв’язати за допомогою ШНМ, не вказують бажане вихідне значення, але після 

проходження кожного прикладу виставляється оцінка, як було виконане завдання, 

добре чи погано. 

3. Алгоритми «навчання без вчителя» розв’язують набір прикладів (без 

бажаного значення на виході) і в процесі їх опрацювання в ШНМ відбуваються 

певні процеси самоорганізації, що призводять до модифікації вагових коефіцієнтів 

так, що за допомогою ШНМ стає можливим розв’язати певну задачу [14, с. 2]. 

Одним з найпопулярніших алгоритмів «навчання з учителем» є алгоритм 

зворотного розповсюдження. За цим алгоритмом спочатку вагові коефіцієнти 

вибирають випадковим чином. Є певний набір «навчальних» прикладів, що 

складається з пар X,D (вектор X на вході та бажане значення D на виході). Через Y 

позначено реальний вихід мережі. «Навчання» полягає в тому, щоб дібрати вагові 

коефіцієнти W так, щоб мінімізувати певну цільову функцію, в якості якої 

розглядають суму квадратів помилок ШНМ, тобто різниць між Y та D. 

Мінімізувавши цю функцію, отримують розв’язок за методом найменших квадратів. 

Для елементарного перцептрона можна запропонувати такий алгоритм 

навчання з учителем: 

1. Вибирають вагові коефіцієнти wiвипадковим чином. 

2. На вхід подають значення першої частини xi поточного тренувального 

прикладу і обчислюють y. 

3. Порівнюють вихід (y) з бажаним значенням (d). Якщо отримане значення 

співпадає з бажаним, то вибирають наступний навчаючий приклад і переходять по 

пункту 2, в протилежному випадку переходять до пункту 4. 

4. Обчислюють нові значення вагових коефіцієнтів: (нові wi)=(попередні wi) + 

d*xi і переходять до пункту 2, вибравши наступний навчаючий приклад. 

Дослідники В.В. Грицик та Т.С. Федорів звертають увагу на те, що перцептрон 

навчають, подаючи множину образів по одному на його вхід і налаштовуючи ваги 

доти, поки для всіх образів не буде досягнутий необхідний вихід. Одним з базових 

методів навчання нейромережі є навчання за правилом Д. Хебба, згідно з яким 



 
 

 

приріст значення ваг wij здійснюється пропорційно до його відношення вхідного і 

вихідного сигналу, як показано у формулі [16, с. 108]:  

∆ wij = η ⋅ xi ⋅ yj,           (2.1) 

де η – коефіцієнт навчання, який змінюється від 0 до 1 включно, і – номер вхідного 

синапса, j – номер вихідного синапса, xi - значення і-ого входу, yj – значення j-ого 

виходу. Отже, щоб знайти значення вагового коефіцієнта в даний момент часу, 

потрібно до значення вагового коефіцієнта в попередній момент часу додати приріст 

значення ваг [16, с. 108]: 

Wij (t +1) =Wij (t) + ∆ Wij,            (2.2) 

де t – номер кроку навчання. Як видно із формули, значення ваг постійно 

збільшується, тому правило Хебба характеризується тим, що вагові коефіцієнти 

можуть набувати доволі великих значень. Одним зі способів стабілізації є 

врахування для уточнення ваги останнього значення вагового коефіцієнта на 

коефіцієнт забування λ ∈(0,1) [16, с. 108]: 

Wij (t +1) =Wij (t) (1− λ)  + ∆ Wij,       (2.3) 

Приклад навчання ваг за правилом Хебба: на рис. 2.1 зображений 

перцептронний нейрон з трьома входами; проведемо навчання даного нейрона за 

правилом Хебба. Отже, в даному перцептроні i ∈ (1,3), j = 1.  

 

Рис. 2.1. Будова однонейронного перцептрона [16, с. 109] 

 

Припустимо, що початкові вагові коефіцієнти WT
(0) = [0 0 0], для спрощення 

виберемо коефіцієнт навчання η = 1. На першому кроці навчання подамо на вхід 

навчальну вибірку XT
(0) = [1 0 1], а на вихід 1 Yi =1; внаслідок першого кроку 

навчання встановились такі вагові коефіцієнти ∆WT
1 = ∆WT

(1) = [1 0 1]. На другому 

кроці навчання подамо на вхід навчальну вибірку XT
(1) = [0 0 1], а на вихід – 1; 

матриця приросту вагових коефіцієнтів матиме вигляд ∆WT
2 = [0 0 1]; додавши 



 
 

 

приріст вагових коефіцієнтів до існуючих вагових значень, отримаємо ось такий 

вираз ∆WT
(2) = [0 0 2]. Як видно із результатів, вагові коефіцієнти можуть набувати 

доволі великих значень, найбільше можливе значення вагового коефіцієнта 

дорівнює початкове значення плюс найбільше можливе значення приросту, 

помножене на кількість кроків навчання [16, с. 109].  

Wmax ij (t) = Wij (t0) + ∆ Wmax ij ⋅ t = Wij (t0) + (η ⋅ xmax i ⋅ ymax j) ⋅ t      (2.4) 

З формули видно, що для нашого прикладу Wmax ij (2) = 0 + (1⋅1⋅1)⋅2 = 2. Для 

того, щоб перевести вагові коефіцієнти синапсів до можливих значень (0,1)? 

потрібно кожний ваговий коефіцієнт поділити на Wmax ij, отже, для нашого випадку 

WT
(2) = [0,5 0 1]. Від попередніх вагових значень можна легко перейти до можливих 

значень (-1, 1) – потрібно відняти від кожного вагового коефіцієнта 0,5, а потім 

домножити різницю на 2, отже, WT
(2) = [0 -1 1].  

Використання методу Хебба для навчання нейронних мереж привело до 

великих успіхів, але нарівні з цим показало обмеженість методу; деякі образи 

просто не можуть використовуватися для навчання цим методом. У результаті 

з’явилася велика кількість розширень і нововведень, більшість з яких значною 

мірою заснована на роботі Хебба. Серед розширень є метод сигнального навчання 

Хебба та метод диференційного навчання Хебба [16, с. 109]. 

Використання ШНМ дозволяє розв’язувати задачі з багатьох предметних 

галузей, наприклад розпізнавання образів, прогнозування на фондовому ринку, 

визначення ризиків надання кредиту, управління роботом та інші. 

Таким чином, для процесу навчання необхідно мати модель зовнішнього 

середовища, у якій функціонує нейронна мережа, а також потрібну для вирішення 

задачі інформацію. Необхідно визначити, як модифікувати вагові параметри мережі. 

Алгоритм навчання означає процедуру, в якій використовуються правила навчання 

для налаштування ваг.  

Існують три загальні парадигми навчання: «із вчителем», «без вчителя» 

(самонавчання) і змішана. У першому випадку нейромережа має у своєму 

розпорядженні правильні відповіді (виходи мережі) на кожен вхідний приклад. Ваги 

налаштовуються так, щоб мережа виробляла відповіді як можна більш близькі до 



 
 

 

відомих правильних відповідей. Навчання без вчителя не вимагає знання 

правильних відповідей на кожен приклад навчальної вибірки. У цьому випадку 

розкривається внутрішня структура даних та кореляція між зразками в навчальній 

множині, що дозволяє розподілити зразки по категоріях. При змішаному навчанні 

частина ваг визначається за допомогою навчання із вчителем, у той час як інша 

визначається за допомогою самонавчання. 

 

2.2. Технічне, лінгвістичне, інформаційне і методичне забезпечення 

роботи системи 

 
Для побудови оптимальної структури нейронної мережі використовується 

досить широке коло алгоритмів. Першим з таких алгоритмів, як дослідив Я.Ю. 

Дорогий, є алгоритм черепичної побудови. Ідея алгоритму полягає в додаванні 

нових шарів нейронів таким чином, щоб вхідні навчальні вектори, які мають різні 

відповідні вихідні значення, мали в ньому різне внутрішнє представлення. Ще 

одним яскравим представником є алгоритм швидкої надбудови. Нові нейрони за 

цим алгоритмом додаються між вихідними шарами. Їх роль – корегування помилки 

вихідних нейронів. В загальному вигляді нейронна мережа, що побудована за таким 

алгоритмом, має форму бінарного дерева. Широко відомими є алгоритми Monoplan, 

NetLines та NetSphere, метод редукції [18, с. 169].  

Розв’язання задачі інтелектуального аналізу даних К.П. Сторчак, А.М. Тушич, 

К.С. Козелкова та М.М. Степанов пропонують проводити в три етапи: 

1) визначитись із типом штучної нейронної мережі; 

2)  визначити параметри архітектури мережі (кількість нейронних шарів);  

3) здійснити навчання мережі, тобто задати мережі необхідні параметри, що 

визначають правильний вихідний результат, або скоригувати на початкових етапах, 

якщо навчання відбувається «з учителем» [48, с. 18]. 

Незважаючи на те, що в реляційній базі даних є безліч типів даних, усі вони 

здебільшого можуть бути зведені до символьних, дискретних числових і 

неперервних числових даних, тобто до трьох логічних типів даних. 



 
 

 

Процес аналізу даних відбувається також у три етапи (Додаток Д): 

1. Підготовка даних у цій задачі не потребує складних маніпуляцій, 

пов’язаних із перетворенням у цифрову форму. Попередня обробка даних є 

розширенням процесу очищення даних, які було вибрано. Місце отримання 

некоректних або зашумлених даних також визначається нейронною мережею.  

2. Вираження даних має перетворити дані після попередньої обробки в ту 

форму, яка може бути прийнята за умовою алгоритму аналізу даних, здійснюваного 

на основі нейронної мережі. 

3. Аналіз даних, базований на нейронній мережі, може виконуватись тільки з 

числовими даними, а отже, необхідно символьні дані перетворювати в числові. 

Найпростіший спосіб такого перетворення полягає в побудові таблиці 

відповідностей між символьними та числовими даними. Інший, складніший підхід 

полягає в прийнятті хеш-функцій для створення унікальних числових даних, які 

відповідають узятому рядку [49, с. 19]. 

Далі необхідно виявити правила навчання підготовленої мережі. Найчастіше 

для цього використовують метод LRE (Limited Relative Error), метод чорного ящика, 

метод вилучення нечітких правил, метод вилучення правил із рекурсивної мережі, 

алгоритм вилучення правил двійкового входу і виходу (BIO-RE), алгоритм 

часткового вилучення правил (Partial-RE) і алгоритм повного вилучення правил 

(Full-RE). 

І, нарешті, необхідно здійснити оцінювання роботи мережі: 

1) знайти оптимальну послідовність вилучення правил; 

2) перевірити точність витягнутих правил; 

3) визначити кількість знань у нейронній мережі, які не були сприйняті; 

4) визначити суперечності між витягнутими правилами і навченою нейронною 

мережею [48, с. 18]. 

Дослідники В.О. Бойчук та В.Ю. Новакевич виділили два основних варіанти 

організації систем паралельних обчислень:  

1. Із загальною пам’яттю забезпечує однорідний доступ до пам’яті і є основою 

для побудови симетричних мультипроцесорів  SMP (symmetric multiprocessor). Цей 



 
 

 

підхід може зокрема бути реалізованим на базі персональних комп’ютерів з 

багатоядерними процесорами.  

2. Представниками систем другого класу  з поділюваною пам’яттю є 

мультикомп’ютери  багатопроцесорні системи з розподіленою пам’яттю NORMA 

(no-remote memory access). Принципова особливість мультикомпьютерів  кожний 

процесор системи може використати тільки свою локальну пам’ять. При цьому для 

доступу до даних, розташовуваним на інших процесорах, необхідно явно виконати 

операції передачі повідомлень. Даний підхід використається при побудові двох 

важливих типів багатопроцесорних обчислювальних систем  масивних-

паралельних систем MPP (massively parallel processor) і кластерів. Це системи з 

розподіленою пам’яттю й з довільною комунікаційною системою. При цьому, як 

правило, кожний із процесорних елементів MPP системи є універсальним 

процесором, що діє по своїй власній програмі. Даний підхід може бути реалізованим 

при обчисленнях на базі кластерів персональних комп’ютерів [2, с. 217]. 

Розглянемо підходи до розпаралелювання роботи штучних нейронних мереж, 

яке зводиться до структуризації, тобто процесу поділу (декомпозиції) задачі на 

незалежні процеси, які не вимагають послідовного виконання і можуть, відповідно, 

бути виконані на різних процесорах незалежно один від одного. 

При функціонуванні нейронних мереж найчастіше використовуються такі 

методи розпаралелювання: 

1. Розпаралелювання за алгоритмами (за навчальними алгоритмами або за 

робочими алгоритмами). 

2. Розпаралелювання по навчальній вибірці. 

3. Розпаралелювання по вузлах: нейронах та зв’язках. 

В основному методи розпаралелювання ШНМ виходять із того, що найбільш 

ресурсномістким є не стільки процес функціонування мережі, скільки процес її 

навчання.  

Основним і найбільш популярним є розпаралелювання на рівні навчальної 

вибірки. При використанні даного підходу обчислювальні вузли одержують пари 



 
 

 

навчальної вибірки й виконують операції відповідно до алгоритму навчання тільки 

для локальної групи даних.  

Відповідно до іншого підходу елементарні обчислювальні елементи мережі 

(нейрони) організуються в групи. Кроки алгоритму навчання виконуються для 

кожної групи нейронів на окремому обчислювальному вузлі. Вважається, що такий 

підхід має переваги перед розподілом по обчислювальних вузлах окремих нейронів, 

оскільки обчислювальне навантаження елементарного нейрона мале в порівнянні з 

витратами на обмін повідомленнями при синхронізації обчислень. Наступний підхід 

зводиться до ефективного розпаралелювання ресурсномістких математичних 

операцій у процесі навчання мережі, так як практично всі алгоритми навчання 

штучних нейронних мереж припускають наявність великих обсягів матричних 

обчислень. При побудові математичної моделі процесу навчання застосовуються 

такі алгоритми, як алгоритм Хеба й алгоритм Кеннона.  

Існує варіант розпаралелювання штучних нейронних мереж заснований на 

понятті колективів нейронних мереж. Даний підхід припускає підвищення 

ефективності процесу безпосереднього функціонування нейронної мережі. При 

цьому розв’язуване завдання одночасно запускається на декількох екземплярах 

нейронних мереж. Кожний екземпляр запускається на своєму обчислювальному 

вузлі. Після завершення роботи всіх екземплярів вибирається найкращий отриманий 

результат [2, с. 218].  

Розглянемо розповсюджене програмне забезпечення і програмні бібліотеки 

для моделювання процесів навчання й функціонування ШНМ і його можливості 

щодо розпаралелювання роботи нейронних мереж: 

1. Emergent Neural Network Simulation System  це комплексне середовище 

моделювання для створення складних моделей мозку й пізнавальних процесів за 

допомогою апарату нейронних мереж. Emergent містить у собі графічне оточення 

для дослідження штучних нейронних мереж, а також різні інструменти, що 

допомагають розуміти, як протікає процес роботи мережі під час моделювання. 

Emergent Neural Network Simulation System має підтримку роботи симулятора на 

кластерах на базі стандарту MPI, а також обчислень на багатоядерних системах із 



 
 

 

загальною пам’яттю. При цьому MPI використається в основному для розподілених 

обчислень математичних величин, наприклад, часток похідних функції помилки в 

межах шару.  

2. Neural Network Toolbox  пакет, що входить до складу комплексної системи 

MATLAB і дозволяє проектувати, навчати, і моделювати різні види штучних 

нейроних мереж. Даний пакет може бути застосований для пророкування часових 

рядів, розпізнавання образів, моделювання й керування динамічними системами.  

3. Для прискорення розрахунків, сполучених з моделюванням нейронних 

мереж, може бути застосований пакет Parallel Computing Toolbox. Даний пакет 

дозволяє розподіляти більші обсяги даних всередині кластера або здійснювати 

паралельну обробку в межах однієї багатоядерної системи. Зазначені можливості 

реалізовані за допомогою введення паралельних аналогів ряду конструкцій мови, що 

здійснюють розрахунки в паралельному середовищі, а також має додаткову 

реалізацію паралельних версій ряду математичних функцій. Розподілені обчислення 

в основному здійснюються за допомогою поділу зовнішніх даних і не торкають 

алгоритми навчання ШНМ.  

4. STATISTICA Automated Neural Networks – це потужне середовище аналізу 

нейромережевих моделей. Воно підтримує сучасні, оптимізовані й потужні 

алгоритми навчання мережі (включаючи методи сполучених градієнтів, алгоритм 

Кохонена). Дозволяє контролювати параметри, що впливають на якість мережі, 

такими як: функції активації й помилок; складність мережі; вибір найбільш 

популярних мережних архітектур, включаючи багатошарові персептрони; 

можливість генерації вихідного коду на мовах C, C++, C#, Java, PMML. Однак дане 

середовище моделювання не орієнтоване на виконання обчислень у розподіленому 

середовищі. 

5. NeuroSolutions  це простий у використанні інструмент для розробки 

нейромережевих моделей для операційних систем Microsoft Windows. Дана система 

включає можливості модульного й візуального проектування ШНМ, а також великі 

можливості їхнього навчання з використанням розповсюджених алгоритмів, 

удосконалених за допомогою введення генетичної оптимізації. Завдання, 



 
 

 

розв’язувані пакетом NeuroSolutions: кластерний аналіз, прогнозування ринкових 

продажів, прогнозування спортивних змагань, рішення завдання класифікації в 

медицині й інші. Паралельна обробка в рамках NeuroSolutions здійснюється за 

допомогою застосування технології NVIDIA CUDA  організації паралельних 

обчислень із використанням відеокарти персонального комп’ютера.  

6. FANN (Fast Artificial Neural Network Library)  це відкрита крос-

платформова нейромережева бібліотека, що реалізує ШНМ мовою програмування C. 

У можливості FANN входить: навчання по методу зворотного поширення помилки, 

велика кількість параметрів, що набудовуються, збереження й завантаження 

параметрів ШНМ, керування навчальними вибірками, графічний інтерфейс і інших. 

Паралельні й розподілені обчислення реалізовані на рівні математичних операцій з 

більшими обсягами даних у процесі навчання нейронної мережі, а також на рівні 

ручного розподілу даних між декількома мережами й подальшим їхнім запуском на 

різних обчислювальних вузлах [2, с. 219].  

Таким чином, стосовно сучасних програмних реалізацій ШНМ можна вказати 

наступні недоліки:  

1. Висока складність завдання обробки сучасних ШНМ, що не дозволяє 

вирішувати достатньо складні завдання на персональних комп’ютерах і кластерах 

персональних комп’ютерів на основі локальних обчислювальних мереж.  

2. В існуючих системах використовується тільки низькорівневий, статичний 

підход до організації розподілених обчислень на основі технології MPI з 

використанням кластерної архітектури, або ж відсутні можливості організації 

розподілених паралельних обчислень.  

3. Організація паралельної обробки ШНМ із використанням підходів на базі 

розподілу навчальної вибірки або на базі матричних операцій, що не дозволяє 

повною мірою використати можливості паралельної обробки ШНМ. 

 

 

 



 
 

 

2.3. Розробка програми генерування макетів-сайтів 

 

Програма генерування макетів-сайтів може бути реалізована за допомогою 

різних технологічних рішень та архітектур програмного забезпечення. Допускається 

реалізація різного набору модулів в залежності від вимог до рівня адаптації 

інтерфейсу.  

Онлайн-конструктори сайтів вже стали звичними для багатьох користувачів. 

Однак, окрім них, існує ще один клас інструментів, які можуть стати у нагоді, якщо 

розроблювати сайт власноруч. Програми для створення сайтів І.А. Гніденко та     

І.Є. Воробйов визначають як спеціалізований софт, який спрощує процес створення 

та редагування сайтів. Незважаючи на тотальне поширення CMS і хмарних 

конструкторів сайтів, актуальні утиліти існують і вдосконалюються. Для того, щоб 

ним скористатися, його попередньо необхідно завантажити та встановити. Визнаним 

є, що при наявності звукового супроводження рівень запам’ятовування складає 

приблизно 20%, при наявності звука та відео – 30%, а якщо використовуються 

інтерактивні презентації, які вимагають від користувача зворотного зв’язку, рівень 

запам’ятовування сягає 60%. Крім технологічних та фізіологічних аспектів 

необхідно враховувати також психологічне сприйняття людиною мультимедіа 

продукції. Надзвичайно важливим є реалістичність об’єктів, які моделюються, 

текстур, атмосферних явищ, джерел світла та інше. Зазвичай, такі програми 

завантажуються та встановлюються на локальному персональному комп’ютері з ОС 

Windows, Mac або Android. Подібний софт колись користувався значною 

популярністю. Незважаючи на тотальне поширення CMS і хмарних конструкторів 

сайтів, актуальні утиліти існують і вдосконалюються. Відмінність offline софту від 

хмарних сервісів, перш за все, полягає в тому, що для публікації сайту в мережі буде 

потрібно самостійно придбати хостинг. З цієї точки зору, таке програмне 

забезпечення є більш близьким за характером до CMS. Кількість сучасних програм 

для створення сайтів невелика. Розглянемо дві топові платформи – Mobirise та 

Adobe Muse. Почнемо, однак, з опису сервісу, який з легкістю замінює будь-яку з 

перерахованих нижче програмних продуктів [11, с. 12]. Найбільш гідними 



 
 

 

прикладами є: Mobirise – гарний вибір для початківців, що мають намір 

опублікувати один сайт – розбиратися там взагалі немає в чому, тому зробити це 

зможе кожний, програма безкоштовна; Adobe Muse – має потужний редактор 

дизайну сторінок. За цим параметром, вона поза конкуренцією. Програмою 

користуватися складно спочатку, але потім досить зручно. Mobirise є вдалим 

вибором для особистого використання – створення лендінгів і візиток з красивим, 

але нескладним дизайном, в той час, як Adobe Muse підходить дизайнерам і тим, хто 

хоче робити посадкові сторінки на замовлення [11, с. 15]. 

Є ряд переваг та недоліків програм для створення сайтів. Найбільша перевага 

– можливість створення необмеженої кількості сайтів після придбання ліцензії або ж 

взагалі безкоштовно, як у випадку з Mobirise. Зрозуміло, що доведеться інвестувати 

у придбання домену та хостингу. Цього не уникнути. Безкоштовні хостинги з 

піддоменів не мають жодної користі, окрім тестування можливостей системи. Серед 

недоліків, І.А. Гніденко і І.Є. Воробйов зазначили: 

 необхідність придбання та налаштувати хостингу. Це нескладно, але 

початківця процес навряд чи порадує;  

 необхідність мати ПК для оновлення сайту, на якому знаходиться файл 

проекту та встановлена програма; 

 функціональність таких програм, зазвичай, середня;  

 техпідтримка менш ефективна у порівнянні з популярними хмарними 

конструкторами, співтовариства також невеликі. Основною перевагою програм є 

фінансова доступність сайтів, а, отже, і більший прибуток від їх створення. 

До недоліків І.А. Гніденко та І.Є. Воробйов віднесли функціональність, 

зручність, технічну підтримку. Як правило, сайти роблять не кожен день, тому 

поступатися зручністю та можливостями заради невеликої економії сенсу немає. 

Краще один раз зробити добре, трохи переплативши, і не турбуватися потім. Якщо 

добре розібратися з усіма нюансами, софт може стати чудовою альтернативою 

хмарним сервісам аналогічної спрямованості, але далеко не для всіх. Більшість 

користувачів бажає отримувати все і відразу [11, с. 15]. 



 
 

 

Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб сторінок, продумують 

найбільш зручні рішення подачі інформації, а також займаються художнім 

оформленням веб-проекту, а програмісти – реалізовують макет засобами 

програмних продуктів. Тому погоджуємось з А.І. Древичем та Р.В. Моравецьким, 

що результаті перетину двох галузей людської діяльності грамотний веб-дизайнер 

повинен бути знайомий з останніми веб-технологіями і володіти відповідними 

художніми якостями [20, с. 80].  

Етапи автоматизації проектування користувальницького інтерфейсу 

дослідники О.Є. Стрижак, М.А. Попова і К.В. Ляшук поділяють на два основних 

кроки автоматизованого формування моделі інтерфейсу: формування моделі 

подання та формування моделі сценарію діалогу. Ці етапи використовуються в 

моделеорієнтованому підході, так як вони дозволяють заздалегідь створити дизайн, 

який би задовольняв проектувальника інтерфейсу, а на наступному етапі 

імплементувати його в діючий інтерфейс [49, с. 79]. 

Серед спеціальних інструментальних засобів підтримки розробки програмних 

комплексів та зокрема інтерфейсу користувача Г.А. Піднебесна виділила два 

основних напрямки:  

1. Дизайнерський, в рамках якого розроблено методи проектування 

візуального представлення ІК (WIMP-інтерфейси «window, icon, menu, pointing 

device») та автоматичного кодування на якусь з мов програмування (Pascal, С#, С++, 

Java…). Це реалізується з допомогою розробників інтерфейсу (Interface Builders), які 

дають можливість конструювання тільки компонент візуалізації за допомогою 

існуючих бібліотек елементів інтерфейсів, використовуючи технологію візуального 

програмування в межах інтегрованих середовищ програмування. В рамках 

моделеорієнтованого напрямку існують засоби, які підтримують роздільну 

реалізацію та модифікацію WIMP-інтерфейсу та прикладної програми, та мають 

засоби декларативного опису моделі зв’язку між інтерфейсом та прикладною 

програмою. Це так звані системи управління інтерфейсу користувача (User Interface 

Management Systems).  



 
 

 

2. Моделеорієнтований – для розробки інтерфейсу (Model-Based Interface 

Development Environment), які дозволяють створити повну специфікацію всієї 

моделі інтерфейсу, з розподілом на складові частини, модулі повторного 

використання, а також дають можливість реалізації автоматичного кодування 

компонентів за побудованою специфікацією інтерфейсу користувача. Кожен з таких 

засобів має свій набір складових, різні компоненти описуються різними засобами та 

мовами, що обумовлює складність при проектуванні та подальшій модифікації. Для 

подолання подібних проблем в галузях програмної інженерії поширюється 

застосування різних видів декларативних описів [41, с. 120]. 

Один з можливих варіантів реалізації даного рішення – це використання 

мікросервісної архітектури. Описані в моделі модулі виступають окремими 

мікросервісами. Програмне забезпечення побудоване за цією моделлю має кращі 

можливості для масштабування в порівнянні з класичним підходом. Оскільки 

модулі інтерпретатора адаптації можуть знаходитись під значним навантаженням 

від складних обчислень та численних запитів користувачів, доцільно запускати 

декілька екземплярів цих модулів для розподілення навантаження, що зменшує час 

реагування системи на дії користувача. Також такий підхід забезпечує надійність, 

тому що вихід з ладу одного екземпляру мікросервіса не призводить до виходу з 

ладу всієї системи, і відносну простоту знаходження помилок в системі, так як 

реалізація модуля обмежена самим мікросервісом, а не всією системою. Такий 

підхід успішно реалізований інтернет-магазинами Amazon i Zalando і наразі 

апробується авторами в реальних веб-проектах. 

Дослідник І.В. Салоїд описує найбільш поширені мови веб-програмування: 

1. HTML  це скорочення від англ. «HyperText Markup Language», що в 

перекладі на російську означає «мова гіпертекстової розмітки». HTML  це 

стандартна мова, яка і донині використовується для створення Web-сторінок, що 

розміщуються в Інтернеті. Спочатку в основі HTML лежала одна проста ідея. Ця 

ідея полягала в тому, щоб внести в звичайні текстові документи, які люди читали на 

екрані монітора, просто прокрутивши або перегортаючи сторінки, як у книжці, 

можливість додавання посилань, переходячи по яким, людина могла відразу 



 
 

 

перескочити на іншу сторінку або в інше місце тексту , якщо дане посилання його 

зацікавило. Можливість додавання в своєму тексті посилань на інші сторінки, в 

поєднанні з механізмом завдання адреси для будь-якої сторінки, викладеної в 

мережі (який відомий як URL) і призвела до того, що почала формуватися 

взаємопов’язана мережа сайтів, що втілилася в той Інтернет, який ми маємо зараз. 

Мова HTML постійно покращується і зараз найбільш використовуваною є версія 

HTML5, яка ставить за мету змінити, перевизначити та стандартизувати деякі 

існуючі елементи, а також додати нові, значно розширивши її функціональність [44, 

с. 209]. Як описують А.І. Древич та Р.В. Моравецький, кожен файл HTML має 

однакову базову структуру  заголовок і тіло. Відповідно є дескритори, які 

відносяться до заголовка і тіла html-документу, але крім цього, існують ще загальні 

дескриптори. Тому, структуру html, розглядають поряд з структурою дескрипторів. 

В загальному кожен html-файл починається з дескрипторів <HTML> і закінчується 

дескриптором </HTML>. Усередині цього контейнера вкладені два інші: <HEAD> і 

<BODY>. Контейнер <HEAD> містить заголовну інформацію про документ, а 

контейнер <BODY> вміст документа. B загальному ж структура html-файлу така: 

<html> 
<head> 
  Текст заголовку html-документа 
</head> 
<body> 
  Текст html-документу 
</body> 

</html> 
Повністю про всі дескриптори та їх структуру, як вже було сказано, 

можна дізнатися за адресою: http://www.w3c.org [20, с. 80]. 

2. CSS (англ. Cascading Style Sheets  каскадні таблиці стилів)  формальна 

мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного з використанням мови 

розмітки. Застосовується для завдання певним елементам сторінки кольорів, 

шрифтів, місця розташування та інших аспектів представлення зовнішнього 

вигляду. Основною метою розробки CSS було розділення опису логічної структури 

веб-сторінки (яке проводиться за допомогою HTML або інших мов розмітки) від 

опису зовнішнього вигляду цієї веб-сторінки (яке тепер проводиться за допомогою 



 
 

 

формальної мови CSS). Такий поділ може збільшити доступність документа, надати 

велику гнучкість і можливість управління його уявленням, а також зменшити 

складність і повторюваність в структурному вмісті. Правила CSS пишуться на 

формальній мові CSS і розташовуються в таблицях стилів. Ці таблиці можуть 

розташовуватися як в самому веб-документі, зовнішній вигляд якого вони описують, 

так і в окремих файлах, що мають формат CSS. (По суті, формат CSS – це звичайний 

текстовий файл. В файлі СSS не міститься нічого, крім переліку правил CSS і 

коментарів до них). 

3. Javascript  мова, розроблена на початку 90-х фірмою Netscape, браузер якої 

Netscape Navigator в ті часи був найбільш популярним засобом для перегляду веб-

сайтів. Назва javascript наводить на думки про зв’язок з мовою Java, яка також може 

використовуватися в веб-програмуванні, і, дійсно, javascript розроблявся багато в 

чому з опорою на мову Java, але слід все ж пам’ятати, що це абсолютно різні мови. 

Скрипти, написані на javascript, виконуються на стороні клієнта (тобто на 

комп’ютері користувача), і не просто на стороні клієнта, а в самому браузері, тому 

не потрібно ніяких додаткових програм, ніяких плагінів. Скрипт можна просто 

вставити в html-код сторінки, і він буде виконуватися в будь-якому браузері. 

Javascript – проста і зручна мова, яка дозволяє легко керувати вмістом веб-сторінки, 

відстежуючи самі різні дії користувача, і реагуючи на це. Завдяки цьому, javascript 

практично не має конкурентів в своїй галузі застосування та є першою мовою, з 

вивчення якої потрібно починати веб-розробнику [44, с. 210]. 

4. Java була спеціально створена для написання програм, орієнтованих на 

роботу в комп’ютерних мережах та Інтернеті. На мові java можна створювати 

додатки, що працюють як на стороні сервера, так і на стороні клієнта, але, на 

відміну від javascript, програма на Java не вбудовується в html-код, а працює під 

управлінням спеціальної віртуальної машини Java. Крім цього, на мові java можна 

створювати java-аплети, маленькі автономні програми, які можна викликати в html-

коді і виконання яких забезпечується браузером. В.М. Мельник, Н.В. Багнюк,      

К.В. Мельник і О.К. Жигаревич демонструють архітектуру прикладного 

програмування на мові JAVA, у т. ч. проміжному шарі мови С (рис. 2.2) [35, с. 47]. 



 
 

 

 

Рис. 2.2. Архітектура прикладного програмування на мові JAVA [35, с. 47] 

 

5. Flash. Технологія Flash була розроблена фірмою Macromedia для створення 

анімованих зображень. Ця технологія швидко набула поширення, а мову 

Actionscript, вбудовану в неї, стали використовувати не тільки з метою створення 

ефектів анімації, а й для написання різних програм, особливо ігор. Програми на 

Actionscript, використовуваному в технології flash, також виконуються на 

комп’ютері користувача.  

Якщо працездатність програми на javascript ви можете перевірити, просто 

відкривши html-файл в браузері, то серверні скрипти можуть працювати тільки на 

сервері. Сервером називається як комп’ютер в мережі, на якому розташовані веб-

сторінки, так і спеціальна програма, що забезпечує необхідні функції. При цьому не 

обов’язково завантажувати скрипт, наприклад, на мові php, для перевірки його 

працездатності на віддалений сервер, а можна встановити програму-сервер і 

підтримку php на своєму домашньому комп’ютері і використовувати цей, один і той 

же, комп’ютер і в якості сервера і в якості клієнта. Найбільшою популярністю в 

інтернеті користується сервер Apache, але можна встановити й іншу програму  

наприклад, IIS, що входить в комплект поставки Windows, або встановити пакет 

Denver, який при порівняно малому розмірі забезпечує підтримку не тільки 

серверних функцій, але і підтримку популярних мов веб-програмування [44, с. 210].  



 
 

 

Серед серверних засобів і мов веб-програмування дослідник І.В. Салоїд 

виділяє:  

1. SSI  скорочення від Server Side Include (англ.) Це не мова, а, скоріше, 

невеликий набір директив. Найбільш корисною з них є директива include, яка 

дозволяє перед відправкою сторінки в браузер користувача включити в її html-код 

вміст довільного файлу.  

2. Perl є одним з найбільш старих мов, спеціально створених для серверного 

програмування, і з’явився ще до масового розвитку Інтернету. З поширенням 

інтернет-технологій perl став використовуватися з метою написання програм для 

сайтів, але в даний час за популярністю він все ж сильно поступається більш простій 

в освоєнні мові php.  

3. PHP. З’явившись порівняно недавно, всього лише в середині 90-х, PHP, 

завдяки своїй простоті і гнучкості швидко зібрав безліч шанувальників по всій 

земній кулі і став одною з найбільш популярних мов веб-програмування. Як і у 

випадку з javascript, код php можна писати упереміш з html-кодом, з тією лише 

різницею, що цей код виконується сервером до відправки сторінки клієнтові і в 

браузер потрапляє лише результат роботи скрипта. При своїй простоті і зручності 

використання PHP вельми універсальний, з легкістю дозволяє писати програми, що 

працюють з самими різними базами даних, з графікою і т. д., що робить цю мову 

ідеальним вибором для початківців у веб-програмуванні [44, с. 210].  

РНР використовується як відкрита універсальна мова розробки сценаріїв, а 

також є засобом для створення користувачами власних веб-сторінок (Personal Home 

Page  персональні домашні сторінки). Окрім того, PHP виявився настільки 

корисним і популярним, що швидко став повноцінною мовою програмування. 

Розробка сайтів на мові РНР, на погляд І.М. Лях, Ю.Ю. Білак та С.І. Сердюк, 

здобула велику популярність завдяки таким перевагам: 

– швидкодія Web – вузлів: оскільки код PHP вбудовується в HTML-сторінку, 

час, необхідний для обробки і завантаження веб-сторінки, невеликий; 

– відкритість: PHP є безкоштовною; 



 
 

 

– простота використання: синтаксис PHP досить простий для 

розуміння і використання навіть для непрограмістів, він розроблений таким чином, 

що легко вбудовується в HTML-сторінки; 

– універсальність: PHP можна використовувати під управлінням різних 

операційних систем, включаючи Windows, Linux, Mac OS і більшість систем 

сімейства Unix; 

– багатостороння технічна підтримка: пропонується великий список тем для 

обговорення, що покриває різні питання, такі як основи FHP, PHP під Windows або 

бази даних і РНР; 

– безпека: якщо сценарій РНР розроблений правильно, то його програмний 

код недоступний для зовнішніх користувачів; 

– налаштованість: відкритість PHP змогу програмістам модифікувати 

програмне забезпечення, додавати або змінювати його функціональність, необхідну 

для вирішення конкретних завдань [33, с. 164]. 

PHP має низку переваг, на думку С.П. Даниленка та Є.О. Ольховського: 

програми, написані на PHP, працюють набагато швидше, ніж програми ASP; 

розробка PHP-програми відокремлена від розробки самої веб-сторінки, що значно 

спрощує і розподіляє працю як програміста, так і дизайнера; PHP є абсолютно 

безкоштовним інструментом; синтаксис PHP досить зрозумілий для програмістів, 

які мають навички програмування на розповсюджених мовах; немає диференціації 

щодо різних операційних систем, PHP-код можна використовувати як у середовищі 

Windows, так і в UNIX [17, с. 48]. Тому написання свого сайту мовою РНР 

уможливлює вирішення створення необхідного продукту за короткі терміни. 

4. MySQL  це назва не мови програмування, а бази даних, яка є найбільш 

популярною серед тих, які використовуються при розробці сайтів. Звичайно, можна 

всю необхідну інформацію зберігати у файлах, але, коли її стає забагато і коли 

виникає необхідність в її структуруванні, без бази даних обійтися складно, тому 

знайомство, хоча б на базовому рівні, з мовою запитів для бази MySQL буде вельми 

незайвим для починаючого веб-майстра [44, с. 210]. 



 
 

 

Дослдіники С.М. Захарченко, Т.І. Трояновська, О.В. Бойко та В.С. Рибаченко 

виділили односторінкові (single-page) інтерфейси, які будуються, як правило, за 

допомогою спеціальних клієнтсерверних оболонок (фреймворків) та працюють за 

принципом, показаним на рис. 2.3 [24, с. 34]. 

                    SERVER                                                                           CLIENT 

 

Рис. 2.3. Діаграма функціонування односторінкового інтерфейсу [24, с. 34] 

 

На сьогодні існують наступні оболонки, які дозволяють будувати такі 

інтерфейси (табл. 2.1) [24, с. 34].  

Таблиця 2.1 

Існуючі оболонки для односторінкового інтерфейсу 

Назва Архітектури Короткий опис 
AngularJS Повністю 

клієнтська 
Розрахована на потужну робочу станцію, всі шаблони 
компілюються безпосередньо на ній, дані зберігаються на 
сервері, але повністю перевантажуються клієнту 

EmberJS MVC, з розділенням 
на серверну і 

клієнтську 

Розрахована на широкий діапазон пристроїв, дані 
зберігаються на сервері, шаблони компілюються на сервері, 
на клієнтській робочій станції тільки візуалізація 

MeteorJS Повністю 
серверна 

Розрахована на розподілені системи, із потужним кластером 
і термінальними клієнтами, на робочій станції тільки 
відображення, вимагає широкого каналу для передачі даних 

 

Виходячи із наведеної табл. 2.1, для реалізації односторінкового інтерфейсу 

найбільше придатна EmberJS. Однак ця оболонка забезпечує користувацький 

інтерфейс, а для роботи безпосередньо із даними і перетворення «сирих» запитів на 

веб-запити необхідна серверна частина, яка слугуватиме передаточною ланкою між 



 
 

 

базою даних та веб-інтерфейсом. Для цього на сервері необхідно розгорнути 

оболонку із неблокуючим (для забезпечення одночасного доступу багатьох 

користувачів), орієнтованим на події (для мінімізації мережевого трафіку) та 

асинхронною моделлю запитів (для забезпечення роботи в реальному часі). На 

сьогодні існує низка таких оболонок (табл. 2.2) [24, с. 35]. 

Таблиця 2.2 

Оболонки для клієнтських робочих станцій 

Назва Архітектура Короткий опис 
Sling Rhino Базується на Java і найчастіше застосовується як додатковий пакет 

до розгорнутого JSP чи сервлетного движка 
Jaxer SpiderMonkey Базується на технології Apache, однак на сьогодні вже не 

оновлюється 
IO.js V8 Найновіша платформа, створена на базі Node.js, яка швидко 

розвивається, але не є повноцінною 
Node.js V8 Базується на движку V8 від GoogleChrome, на сьогодні є найбільш 

комплексним серверним движком для JavaScript 
 

Для нашої задачі найкраще підходить остання оболонка – Node.js. Відповідно, 

база даних також повинна підтримувати стандарт V8, тому обрано MongoDB. 

Додатковою перевагою цього вибору є її кросплатформеність, що дозволяє 

розгорнути систему на Linux, а отже, значно знизити витрати на розробку та 

розгортання проекту.  

Таким чином, обрана для вирішення поставленої задачі архітектура виглядає 

наступним чином:  

 операційна система: LinuxUbuntu;  

 основна база даних: MongoDB;  

 серверний движок: Node.js;  

 клієнтський движок: EmberJS;  

 стильове оформлення: CSS (за допомогою препроцесора Less);  

 верстка сторінок: HTML (за допомогою шаблонів Handlebars з пакету 

EmberJS). 

Оцінимо трудомісткість розгортання середовища та необхідного 

інструментарію для створення інтерфейсу макетів-сайтів. Основною проблемою на 

цьому етапі є конфігурація nginx. Оскільки обраним операційним середовищем є 



 
 

 

Linux Ubuntu, він уже присутній в базовій установці, і його можна встановити за 

допомогою простої команди apt-getinstallnginx. Оскільки на клієнтській частині 

використовується фреймворк EmberJS, в якості менеджера задач (TaskRunner) 

використовується Ember-cli. Ember-cli має також свої налаштування, які знаходяться 

в файлі .ember-cli. При збірці клієнтської частини Ember-cli використовує Broccoli, 

налаштування якого містяться в скрипті Brocfile.js. 

Серверна частина програмного додатку моніторингу якості доріг створена за 

допомогою JavaScript на базі платформи NodeJS. В якості фреймворку був вибраний 

restify – фреймворк для створення API додатків, який був побудований з 

найпопулярнішого фреймворку для NodeJS – ExpressJS. ExpressJS потужний 

фреймворк, але використовуючи сучасні рішення – серверна частина повинна бути 

створена виключно у вигляді API рішення. Тобто, вона повинна віддавати та 

приймати дані JSON, проводити маніпуляції з базою даних та відповідати 

клієнтській частині. Зазвичай, це роблять всі серверні програмні додатки, але крім 

цього, вони ще створюють шаблон, заповнюють його даними, кешують і віддають 

клієнтській частині у вигляді HTML. Це створює велике навантаження на сервер, 

тому в даному програмному продукті за шаблони буде відповідати клієнт, адже 

сервер один – а клієнтів багато, відповідно, необхідно, по можливості,передати всю 

допустиму роботу на клієнтську частину [24, с. 35]. 

Запустити серверну частину можна за допомогою команди nodecore/server. 

Далі при запиті будуть послідовно виконуватись методи, які були додані в стек 

методів за допомогою server.use, а потім методи контролеру по заданому шляху. 

Контролери перевіряють вхідні дані запиту на наявність всіх необхідних полів 

і викликають необхідні методи з моделі. Модель безпосередньо робить запити в базу 

даних. Для роботи з базою даних MongoDB вибраний модуль для NodeJS під назвою 

mongoose. Він потребує створення моделі по схемі документу і має стандартні 

методи пошуку, додавання, видалення, оновлення документу в базі даних. Модуль 

responser відповідає за створення JSON об’єкту моделі з даними із бази даних та 

викликає шаблон відповіді певного типу (для відповіді на запит отримання груп – 

шаблон груп). 



 
 

 

Файл із налаштуваннями серверного програмного додатку, який знаходиться в 

директорії config, є типом JSON, і містить в собі дані авторизації для підключення 

до бази даних, налаштування серверного програмного забезпечення – такі як порт, 

хост і так далі. Трудомісткість встановлення середовища, таким чином, не 

відрізняється принципово від встановлення будь-якого програмного засобу. 

Після завершення встановлення, необхідний створити файл налаштувань. 

Nginx налаштовується на проксування запитів, і є першою ланкою зі сторони 

серверу, який приймає та відповідає на запити. Якщо запит правильно сформований, 

він передає його серверному програмному додатку, який власне і реалізуватиме веб-

інтерфейс. 

На наступному етапі інформація передається в маршрутизатор (роутер, router). 

Він перевіряє існування шляху по отриманому запиту (в загальній формі – URI – 

UniformResourceIdentifier), і якщо немає – генерує помилку з кодом 404 (не 

знайдено). Якщо шлях знайдено, викликає метод відповідного контролеру, який в 

свою чергу, додатково робить перевірку даних і викликає відповідний метод моделі 

(наприклад, на вибірку даних). Після виконання методу, дані із бази даних 

повертаються в контролер який, за умови, що помилок не виникло, повертає 

результат виконання назад в nginx, і далі передаються клієнту. 

Зі сторони клієнтської частини включається EmberJS, який приймає дані, і 

вносить зміни на відкриту веб-сторінку в режимі реального часу. Це рамочний 

алгоритм функціонування. Всередині серверної частини процес відбувається 

шляхом послідовного виконання методів, які відповідають етапам процесу обробки 

даних: beforeModel; model; afterModel; setupController. 

Шлях, який вказаний в запиті до сервера, представляє собою ідентифікатор 

задачі, яку необхідно виконати. Саме в методі model шлях трансформується в 

задачу, і формується зв’язок цієї задачі з відповідною моделлю. Цей метод повинен 

повернути в якості результату відповідь запиту до моделі. В свою чергу, модель 

створює запит до серверу з відповідним типом запиту та його URL і створює власне 

задачу, яка і представляє собою «конверт», в який буде поміщений результат. Якщо 

задача вирішена, але в процесі роботи виникла помилка, то задача буде відхилена і 



 
 

 

згенеровано статус Rejected, а якщо дані отримані,задача маркується як Resolved 

(вирішено). 

Наступним етапом є метод setupController. Він у якості аргументу приймає 

контролер, який необхідний для роботи з моделлю, що була отримана на базі 

вибраних даних. Якщо методу setupController не було знайдено для даної задачі, 

викликається більш загальний контролер, вищий за ієрархією, задачею якого є 

підключення моделі в даний контролер. Далі підключається шаблон візуалізації 

даних, який заповнюється даними з контролеру (Додаток Е) [24, с. 35]. 

Таким чином, при виконанні дій користувача, наприклад, натискання кнопки 

«Відправити на перевірку», створюється повідомлення. Повідомлення обробляється 

за наступною схемою: 

 знайти, чи зареєстрований вид дії (action) в контролері з назвою 

повідомлення; 

 якщо такого немає, знайти відповідний шлях (URI); 

 якщо такого немає, знайти його в батьківському URI. Наприклад, при url в 

/items/create – для ідентифікатора /create батьківським буде ідентифікатор /items; 

 якщо такого немає, батьківському URI вищого рівня, до кореневого 

каталогу; 

 якщо не знайдено – створити повідомлення про помилку. 

Розглянемо цю схему на прикладі завантаження користувачем головної 

сторінки. При переході на веб-сайт продукту, перш за все, проходить завантаження 

програми, ініціалізаторів, маршрутизатора, а саме – URI routes/application.js з його 

контролером controllers/application.js та шаблоном templates/application.hbs і стилем 

styles/app.less. Перехоплення натискання клавіш клавіатури відбувається в процесі 

формування URI за допомогою робочих скорочень (shortcuts), які дозволяють 

швидко персоналізувати систему. 

Авторизацію користувача проводить модуль ember-simple-auth. Він діє за 

допомогою домішок, тобто до тих URI які мають відображатись тільки для 

авторизованих користувачів додаються домішки (службові дані) модуля simple-auth. 



 
 

 

Також домішки додаються до URI Application для отримання методу logout 

(деавторизації), а також до URI, який відповідає за авторизацію користувача. 

Відповідно, якщо користувач потрапляє на головну сторінку веб-сайту, 

спрацьовує URI (шлях) під назвою ApplicationIndex. В свою чергу, це простий шлях 

який перенаправляє користувача на URI group.atpage з параметром group_slug (назва 

групи) all – зарезервована назва групи, яка відображає всі дефекти доріг без 

фільтрування по групі. Перенаправлення здійснюється за допомогою методу 

transitionTo, який викликається в методі beforeModel.  

Тепер, відповідно, відбувається перехід до URI GroupAtpage, який в свою 

чергу в методі model отримує дані про дефекти за фільтром який вказаний в url. 

Якщо користувач знаходиться на URL виду/all, то завантажуються всі дефекти без 

фільтру, а при url виду /group – завантажуються ті дефекти, які знаходяться в групі 

group. Крім того, після назви групи в URLl може бути також цифра, яка означає 

номер сторінки. Дефекти завантажуються з API серверної частини посторінково, по 

10 дефектів на одну сторінку [24, с. 36]. 

Таким чином, в рамках розглянутої моделі веб-сервіс представляє собою набір 

URI, кожен із яких повинен мати відповідну дію (задачу), яка, на основі переданих 

їй користувацьких даних, формує запит до моделі на сервері, і відображає 

повідомлення про успішне додавання нових даних (або про помилку) і оновлює 

сторінку, відкриту користувачем. Оновлення сторінки чи перехід на інші не 

вимагається, що значно зменшує витрати часу, а також збільшує ергономічність 

інтерфейсу за рахунок виключення зайвих дій по переходу на інші сторінки. 

Для великих комерційних проектів дослідники Н.О. Котенко, Т.О. Жирова, 

В.І. Чубаєвський та А.М. Десятко пропонують алгоритм розробки макетів-сайтів: 

1. Збір матеріалів для розробки веб-сайту (технічне завдання). 

2. Розбиття технічного завдання на компоненти. 

3. Розробка дизайну веб-сайту. 

4. Розробка веб-сайту (front-end та back-end) по компонентам. 

5. Тестування веб-сайту по компонентам. 

6. Розміщення веб-сайту в мережі [28, с. 8]. 



 
 

 

Для великих комерційних проектів даний список як правило доповнюють 

проектуванням призначеного для користувача інтерфейсу (User Interface Design) на 

основі якого і здійснюється розробка дизайну веб-сайту. Детально розглянемо 

четвертий крок, а саме front-end розробку.  

Перед початком створення веб-сайту, потрібно вибрати та встановити студію 

для написання і редагування коду. Наприклад, Sublime Text – це 

багатофункціональний текстовий редактор з широким набором зручних 

інструментів для виділення, маркування та обробки текстових фрагментів коду. 

Інтерфейс цього редактора дуже лаконічний, а швидкість роботи і відгуку на всі дії 

користувача на досить високому рівні. Він підтримує велику кількість мов 

програмування (C ++, Dylan, Erlang, HTML, Haskell, Java, JavaScript, Lua, Markdown, 

MATLAB, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, XML та ін.) У редакторі реалізований 

повноекранний режим, що дає змогу зосередитися на роботі. Sublime Text 

оснащений мультипанеллю, тому можна паралельно працювати з кількома файлами 

в одному вікні, що значно зручніше, ніж використовувати кілька окремих вікон. 

Редактор оснащений міні картою, що розташована в правій частині і в якій в 

мініатюрі містяться приблизно 5-6 екранів з текстом. Це дозволяє швидко 

переміщатися по коду і знаходити потрібні елементи. Окрім перерахованих, додаток 

має ще і такі переваги: підсвічування, автозавершення введення функцій, робота з 

макросами, зручний пошук, перевірка орфографії, закладки потрібних місць, 

функція автозбереження та ін. 

Перед початком та у процесі робіт над створенням веб-сайту необхідно 

досконало вивчити увесь функціонал середовища розробки, що дасть можливість 

заощадити багато часу та з меншими зусиллями виготовити якісний продукт. Як уже 

було сказано, Sublime Text – один з найпопулярніших редакторів коду. Багато 

програмістів поважають його за швидкість, простоту і багату екосистему плагінів. 

Плагін – це незалежно скомпільованй програмний модуль, що динамічно 

підключається до основної програми, призначений для розширення або 

використання її можливостей. Розглянемо найпопулярніші плагіни редактора 

Sublime Text, а саме: Package Control; JavaScript & NodeJS Snippets; Emmet; 



 
 

 

Advanced New File; Git; GitGutter; Side Bar Enhancements; ColorPicker; Placeholders; 

DocBlockr; SublimeCodeIntel; Minify; Sublime Linter; Color Highlighter. Коротко 

охарактеризуємо кожен із них [28, с. 9].  

Package Control – це менеджер пакетів для Sublime. Призначений для 

полегшення процесу встановлення та видалення пакетів, тому має бути 

встановленим першим.  

JavaScript & NodeJS Snippets – це колекція скорочених фрагментів для 

написання загальних виразів (замість виразу document.querySelector(‘selector’) 

можна ввести qs, натиснути tab, і Sublime самостійно відобразить потрібний вираз).  

Emmet – це плагін, що дозволяє використовувати фрагменти для швидшого 

запису коду HTML і CSS. Наприклад, у результаті натиснення кнопки tab після 

введеного тегу html буде створено готовий каркас для html-документа.  

Advanced New File – плагін, що дає змогу за допомогою комбінації клавіш 

ctrl+alt+n відкрити рядок, у якому вказується шлях до необхідного файлу, тим самим 

заощаджуючи час на пошук нового файлу.  

Git – плагін, якй працює безпосередньо з палітри команд Sublime Text та надає 

швидкий доступ до низки команд Git, які часто використовуються, що дозволяє 

розробникам додавати файли, здійснювати компіляцію або відкривати журнал Git, 

не залишаючи Sublime.  

GitGutter – пакет, який позначає кожен рядок у вихідному коді, повідомляє 

про статус файлу, дає огляд змін, які відбулися.  

Side Bar Enhancements – пакет для покращення функцій лівої бічної панелі, він 

додає більше 20 варіантів до контекстного меню, наприклад, відкриття в браузері, 

дублікат та багато інших корисних матеріалів. 

ColorPicker – пакет, який дуже простий у використанні і дозволяє вибирати 

колір з кругової палітри в hex-форматі або використовувати «піпетку» для вибору 

кольору з будь-якого місця на екрані. 

Placeholders – плагін, що розширює можливості вбудованого генератора Lorem 

Ipsum, який використовується для створення фіктивного тексту. Через нього можна 

швидко створювати макети зображень, форми, списки та таблиці. 



 
 

 

DocBlockr – плагін для додавання детальних коментарів до визначених 

функцій. Він дозволяє створити закоментовану область для опису аргументів 

функцій, значень, що повертаються, і типів змінних. 

SublimeCodeIntel – плагін, що індексує вихідні файли і дає змогу знайти 

визначення функцій і перейти до них, працює на безліч популярних і не дуже 

популярних мов програмування. 

Minify – плагін, що мінімізує і створює в каталозі поточного файлу його нову 

версію .min або .pretty в тому ж каталозі. Працює з CSS, HTML, JavaScript, JSON і 

SVG, ґрунтується на зовнішніх бібліотеках node.js тому їх встановлюють окремо. 

Sublime Linter – пакет, що дозволяє редактору коду перевіряти наявність 

синтаксичних помилок, поганих практик або інших помилок, які розробник може 

допустити. Для кожної мови необхідно встановлювати окремий плагін. 

Color Highlighter – плагін, що дозволяє кольорові попередні перегляди. При 

подвійному натисненні на код кольору плагін буде обводити його тим кольором, 

який цей код описує.  

Проект простого веб-сайту, що складається з розділів: 

 шапка (header, логотип і якоря для навігації по сторінкам); 

 домашня сторінка (home, картинка з товаром, слоган компанії, наші переваги 

(список, кожен блок якого складається з іконки, заголовку і тексту)); 

 про нас (about us, заголовок та інформація про компанію); 

 контакти (contacts, контактна інформація (телефон, скайп і 2 посилання на 

сторінки у соціальних мережах, а також фрейм з міткою на карті); 

 підвал (footer, що містить інформацію про розробника і посилання на 

сторінку у соціальній мережі(linkedin, facebook, etc), посилання має відкриватися у 

новій вкладці браузера) [28, с. 10]. 

Для початку потрібно розбити даний проект на компоненти (header, footer, 

main content). Далі кожен компонент ділиться на дрібніші підкопоненти – header: 

logo, main navigation, search input, та ін.; footer: text information, additional sub-menu, 

та ін. На початку роботи над додатком створюєть загальний шаблон (index.html) для 

усіх сторінок зі спільними компонентами (header, footer) та підключаються базові 



 
 

 

стилі (global.css). Загальний шаблон з підключеними базовими стилями у 

середовищі Sublime Text представлено на рис. 2.4 [28, с. 11]. 

 

Рис. 2.4. Підключення базових стилів [28, с. 11] 

 

Global.css – спільні стилі для всіх сторінок додатку (стилі для body, розміри 

контейнерів, розміри шрифтів та ін.). 

Normalize.css – дозволяє браузерам інтерпретувати усі стилі більш узгоджено 

та у відповідності з сучасними стандартами. Він налаштований лише на стилі, які 

потрібно нормалізувати 

У проекті у тестовому режимі весь контент тимчасово (до здачі проекту) 

замінюється «рибним текстом» – це текст для тимчасового наповнення макета в 

публікаціях або розробці веб-сайтів, поки фінальний текст ще не створений. Рибний 

текст відомий як текст-заповнювач чи текст-наповнювач, застосовується для 

демонстрації різних видів шрифтів і при розробці макетів, його зміст немає сенсу. 

Внаслідок своєї функції тексту-заповнювач для макетів нечитабельність рибного 

тексту має особливе значення. У разі довільного набору букв і довжини слів ніщо не 

відволікає від оцінки впливу і читання різних шрифтів, розподілу тексту на сторінці. 

Більшість рибних текстів складаються з довільного набору слів і складів. Зразки 

повторення не відволікають від загальної картини, а шрифти мають кращу базу 



 
 

 

порівняння. Пошукові системи не розпізнають рибні тексти, оскільки не відрізняють 

осмислену інформацію від безглуздої. 

Далі працюють над загальним макетом для окремого компоненту, приклад 

візьмемо header і його підкомпоненти logo та main navigation, рис. 2.5 [28, с. 11]. 

 

Рис. 2.5. Загальний макет [28, с. 11] 

 

Усі стилі для даного компоненту можна писати у файлі global.css або створити 

додаткові файли для кожного із підкомпонентів окремо. Аналогічно розробляються 

усі компоненти та їх підкомпоненти. На рис. 2.6 представлено загальний вигляд 

головної сторінки сайту з використанням «рибного» тексту. 

 

Рис. 2.6. Макет головної сторінки [28, с. 11] 



 
 

 

Наприклад, для інтерактивного компоненту «карусель» на головній сторінці 

потрібно підключити додаткові js плагіни (owl carousel, bootstrap carousel) або 

самостійно додати js код. 

«Карусель» – це слайд-шоу для відображення серії вмісту, створена на основі 

CSS 3D-трансформацій і трохи на JS, працює з текстом, зображеннями або 

звичайною розміткою, підтримує кнопки «next»/»prev». 

Плаґін – додаток, незалежно скомпільований програмний модуль, що 

динамічно підключається до основної програми, призначений для розширення або 

використання її можливостей. Належить до загального програмного класу додатків. 

Плаґіни, зазвичай, виконуються у вигляді динамічних бібліотек. 

Для спрощення та пришвидшення роботи над деякими проектами можна 

використовувати фреймворки або окремі їх компоненти. Фреймворк – 

інфраструктура програмних рішень, що полегшує розробку складних систем. 

Спрощено дану інфраструктуру можна вважати своєрідною комплексною 

бібліотекою, але при цьому вона має ряд обмежень, що задають правила створення 

структури проекту та написання коду. 

CSS-Framework – фреймворк, створений для полегшення роботи веб-

розробника та веб-дизайнера, пришвидшення розробки та попередження 

максимальної кількості помилок. Більшість сучасних фрейморків за стандартом де-

факто, містять так звані CSS файли-нормалізатори, призначення яких «онулення» 

(скидання) CSS до стандартного значення. Це дозволяє отримувати майже 

однаковий вигляд (дизайн) веб-сторінки, сайту в різних браузерах та операційних 

системах. 

Для прикладу Bootstrap framework – це безкоштовний набір інструментів з 

відкритим кодом, призначений для створення веб-сайтів та вебдодатків, який 

містить шаблони CSS та HTML для типографіки, форм, кнопок, навігації та інших 

компонентів інтерфейсу, додаткові розширення JavaScript. Він спрощує розробку 

динамічних веб-сайтів і веб-додатків. Bootstrap – це клієнтський фреймворк, тобто 

інтерфейс для користувача, на відміну від коду серверної сторони, який знаходиться 

на сервері. Репозиторій із цим фреймворком є одним із найпопулярніших на GitHub. 



 
 

 

Для більшості проектів з фреймворків використовують лише окремі компоненти 

(наприклад, модальні вікна, бургер-меню, каруселі), оскільки дизайн зазвичай 

повністю відрізняється від базових стилів фреймворків [28, с. 12]. 

В. Новакзауважує, що колірна гамма у додатках Windows є доволі 

збалансованою та гармонійною і виділяє основні кольори, що застосовуються у 

Windows (Додаток Ж) [38, с. 76]. У Windows поширеною є комбінація чорного та 

синього кольорів. 

Отже, основні кроки у розробці макету-сайту такі: 

1. Збір та підготовка інформації для розробки проекту; виділення та опис усіх 

необхідних функціональних компонентів. 

2. Встановлення студії та необхідних плагінів для зручної розробки проекту. 

3. Розподіл проекту на необхідні компоненти для зручної покомпонентної 

розробки (наприклад, розподіл на шапку веб-сайту з підкомпонентами, основну 

частину та підвал). 

4. Покомпонентна розробка та тестування веб-сайту.  

5. Збір усіх компонентів веб-сайту та тестування. 

6. Розміщення веб-сайту в мережі. 

Ми будемо реазлізовувати на мові програмування Python, тому розглянемо її 

детальніше. Мова Python є, мабуть, однією з найпростіших у вивченні й 

використанні серед найбільш поширених мов програмування. Ю.О. Друкачук 

вважає, що програмний код цією мовою легко читати й писати, і, за всієї 

лаконічності, він не виглядає загадковим. І все це завдяки тому, що Python вельми 

виразна мова, що дозволяє вмістити код програми меншу кількість рядків. Це мова 

мультиплатформна: зазвичай одна й та сама програма мовою Python може 

запускатися в різних операційних системах (Windows, UNIX, Linux, BSD i Mac OS). 

Ще однією з її переваг є наявність повної стандартної бібліотеки, що дає змогу 

задовольнити найбуденніші вимоги користувачів: наприклад, завантажити файл з 

Інтернету, розпакувати архів або створити вебсервер за допомогою кількох рядків 

програмного коду, створювати графічний інтерфейс користувача для своїх програм. 



 
 

 

Створювати графічний інтерфейс користувача для програм мовою Python можна 

через бібліотеки компонентів графічного інтерфейсу – бібліотек віджетів [22, с. 45]. 

Отже, розробка макетів-сайтів є надзвичайно кропіткою працею, але вдало 

підібране середовище розробки з встановленими плагінами, вміння логічно 

побудувати структуру майбутнього сайту, використання різноманітних фреймворки 

або окремі їх компоненти значно спрощую цю роботу та робить її більш доступною. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В даному розділі було детально досліджено які мови програмування будуть 

використовуватися в процесі розробки і перевірки нейронної мережі.   

Першим кроком був вибір мови програмування PYTHON та PYQT5. 

Оптимальний і правильний вибір, який допоможе реалізувати задумку – це мова 

розмітки HTML та стилів CSS, яка постійно розвивається та дозволяє легко 

масштабувати розроблені на ній додатки.  

Крім цього будемо використовувати технології, без яких сьогодні неможливо 

створити додаток, такі як: pix2code, Python, Tensorflow, PyQT, Google Colaboratory, 

ComboBox, QtDesigner.  

Всі ці технології дозволять нам реалізувати нашу задумку, і створити 

програму генерування макетів-сайтів. 

Перед створенням сайту слід визначитися з його майбутнім призначенням і 

структурою. Для реалізації структури сайту і його наповнення краще створювати 

авторські шаблони оформлення сайтів, враховуючи власні вимоги й уподобання. 

Серед інструментів для створення сайтів найпотужнішими і найзрозумілішими для 

звичайних користувачів є системи керування вмістом. Для розробки сайту краще 

використовувати системи з відкритим кодом, що дозволяє, за необхідності, вручну 

відредагувати потрібний компонент сайту засобами PYQT5 і HTML.  



 
 

 

РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ДИЗАЙН – МАКЕТУ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО САЙТУ НА 

ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

За основу розробки прогами було взято експерементальну модель pix2code. 

Процес впровадження програмного забезпечення на стороні клієнта на основі 

макету графічного інтерфейсу користувача (GUI). Створення дизайну є обов’язком 

розробників. Однак реалізація коду GUI забирає багато часу і не дозволяє 

розробникам присвятити більшу частину свого часу реалізації фактичної 

функціональності і логіки програмного забезпечення, яке вони створюють. Модель, 

навчена з застосуванням стохастичного градієнту, дозволяє реалізовувати процес 

генерації коду. Модель одночасно вчиться моделювати послідовності та просторово-

часові візуальні ознаки для створення рядків токенів змінної довжини з одного 

зображення графічного інтерфейсу і вхідних даних. Модель pix2code, заснована на 

LSTM дозволяє генерувати комп’ютерні маркери з одного скріншота графічного 

інтерфейсу в якості входу. Таким чином, для обробки введених даних не було 

розроблено ні конвеєра вилучення функцій, ні експертної евристики. Модель вивчає 

лише значення пікселів вхідного зображення. Експеременти показали ефективність 

при генерації коду графічних інтерфейсів в тому числі HTML/CSS. Модель pix2code 

можна використовувати також і для інших мов програмування просто навчаючи на 

різних датасетах. Датасет складається із скріншоту і файлу графічного інтерфейсу, 

для кожного прикладу датасету і таких прикладів велика кількість. Візуальне 

представлення моделі в процесі тренування і використання представлено на рис. 3.1. 

 

Тренування                                                 Використання 

Рис. 3.1. Схематичний вигляд архітектури pix2code [72] 



 
 

 

Під час навчання зображення GUI кодується за допомогою слоїв на основі 

CNN, контекст (тобто послідовність одноразово закодованих маркерів, відповідних 

DSL код) кодується мовною моделлю, що складається з стеку шарів LSTM. Два 

вектори ознак потім об’єднуються і подаються в другий стек шарів LSTM, що діють 

як декодер. Нарешті, шар softmax використовується для вибірки одного токена за 

раз, вихідний розмір шару softmax відповідає розміру словникового запасу DSL. 

Враховуючи зображення і послідовність лексем, модель (в сірому полі) є 

диференційованим і, таким чином, може бути оптимізований від кінця до кінця за 

допомогою градієнта спуск, щоб передбачити наступний маркер у послідовності. 

Під час вибірки вхідний контекст оновлюється для кожного передбачення і містить 

останній передбачений маркер. Отримана послідовність токенів DSL компілюється 

на бажану цільову мову з використанням традиційних методів проектування 

компілятора. 

Для створення коду DSL ми надаємо зображення графічного інтерфейсу GUI 

та контекстну послідовність X із T = 48 токенів , де токени xt . . . xt −1 спочатку 

встановлюються порожніми, а останній токен послідовності xt встановлюється в 

спеціальний токен <START>. Передбачений токен yt потім використовується для 

оновлення наступної послідовності контексту лексеми. Тобто xt...xt −1 встановлено 

на xt+1...xt (тому xt відкидається), при цьому xt встановлено на yt. Процес 

повторюється до тих пір, поки модель не згенерує токен <END>. Після цього 

згенерована послідовність маркерів DSL може бути скомпільована традиційними 

методами компіляції до потрібного цільового призначення мови. Для розробки цієї 

моделі використовувався комплекс з програмного забезпечення. Основою є мова 

python, для якої було встановлено інтерпритатор версії 3.9.0 з офіційного сайту [78]. 

 

Рис. 3.2. Офіційний сайт Python [78] 



 
 

 

Python інтерпретована об’єктно-орієнтована мова програмування високого 

рівня зі строгою динамічною типізацією. Розроблена в 1990 році Гвідо ван 

Россумом. Структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та 

динамічним зв’язуванням роблять її привабливою для швидкої розробки програм, а 

також як засіб поєднування наявних компонентів. Python підтримує модулі та 

пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду. 

Інтерпретатор Python та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій, так і у 

вихідній формі на всіх основних платформах. В мові програмування Python 

підтримується кілька парадигм програмування, зокрема: об’єктно-орієнтована, 

процедурна, функціональна та аспектно-орієнтована. 

Середовищем для розробки є програма Visual Studio Code (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Офіційний сайт Visual Studio Code [розроблено автором] 

 

Після встановлення програми було встановлене доповнення з офіційного 

магазину доповнень за назвою Python [79]. 

Доповнення слугує для запуску коду написоному на мові Python і іншим 

функціям а саме як IntelliSense (Pylance), linting, налагодження, навігація по коду, 

форматування коду, рефакторинг, провідник змінних, Test Explorer та інші. 



 
 

 

 

Рис. 3.4. Доповнення для Python в Visual Studio Code [розроблено автором] 

 

Для навчання нейромереж використовується бібліотека tensorflow в парі з 

пакетом keras який спрощує створення нейромереж та інших компонентів даючи 

інтерфейс високого рівня для доступу до його компонентів приховуючи реалізації 

від користувача.  

 

Рис. 3.5. Архітектура Tensorflow [71] 



 
 

 

Значно спростити розробку може Google Tensorflow – одна з популярніших 
бібліотека для машинного навчання з усіх, оскільки вона створена для того, щоб 
бути доступною для всіх та спростити розробку моделей. Бібліотека Tensorflow 
містить різні API, побудовані на масштабній архітектурі глибокого навчання, такі як 
CNN або RNN. Tensorflow заснований на обчисленні графіка; це дозволяє 
розробнику візуалізувати побудову нейронної мережі за допомогою Tensorboad. Цей 
інструмент корисний для налагодження програми. Архітектура Tensorflow працює в 
трьох частинах: попередня обробка даних, побудова моделі, тренування та 
оцінювання моделі. 

Користувач може побудувати своєрідну блок-схему операцій. Вхід надходить 

з одного кінця, а потім він протікає через цю систему операцій і виходить з іншого 

кінця як вихід. У Tensorflow 2.0 відбувся ряд численних змін. Видалено API-

інтерфейси, після чого API стали більш узгодженим, і краще інтегрувався з Python 

runtime, з Eager execution. А також багато інших змін, що роблять користувачів 

Tensorflow ще більш продуктивними. З усіма перевагами, змінами та 

вдосконаленнями, внесеними в Tensorflow 2.0, можливо легко створювати навіть 

такі дуже складні моделі, що можуть на достатньому рівні розуміти природну мову 

та вести розмову з людиною. 

 

Рис. 3.6. Система Tensorflow 2.0 [71] 

 

Keras – відкрита нейромережна бібліотека, написана мовою Python. Вона 

здатна працювати поверх TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, R, Theano та 



 
 

 

PlaidML. Спроєктовану для уможливлення швидких експериментів з мережами 

глибинного навчання, її зосереджено на тому, щоби вона була зручною в 

користуванні, модульною та розширюваною. Її було створено як частину 

дослідницьких зусиль проєкту ONEIROS (англ. Open-ended Neuro-Electronic 

Intelligent Robot Operating System), а її основним автором та підтримувачем є 

Франсуа Шоллє (фр. François Chollet), інженер Google. Шоллє є також автором 

глибинно-нейромережної моделі XCeption.  

2017 року команда TensorFlow Google вирішила підтримувати Keras в 

основній бібліотеці TensorFlow. Шоллє пояснив, що Keras було замислено радше як 

інтерфейс, аніж як самостійну систему машинного навчання. Вона пропонує 

високорівневий, інтуїтивніший набір абстракцій, який робить розробку глибинно-

нейромережних моделей простою незалежно від використовуваного 

обчислювального тилу. Microsoft додала до Keras і тил CNTK, доступний з версії 

CNTK 2.0. 

Для візуального управління було використано бібліотеку pyqt5 яка дає 

інтерфейс високого рівня для створення інтерфейсів з графічним управлінням а не 

консоль як зазвичай. Ця графічна оболонка є лаконічною та ефективною, що 

дозволяє масштабувати та змінювати дизайн за вподобанням споживача. 

Бібліотека PyQT є оболонкою на мові програмування Python для бібліотеки Qt. 

Бібліотека реалізована в Python-модулях, та охоплює близько 1000 класів [78]. PyQt 

розробляється англійською компанією Riverbank Computing. Підтримуються 

операційні системи Microsoft Windows, Linux, OS X, iOS та Android. PyQt є вільним 

програмним забезпеченням і розповсюджується на умовах ліцензії GNU GPL v3 для 

некомерційного використання. Для комерційного використання існує окрема 

пропрієтарна ліцензія. 

Вищеописані інструменти використовуються в моделі для створення 

необхідної топології системи для генерації коду. Модель має структуру слоїв 

описану нижче в рисунку. 



 
 

 

 

Рис. 3.7. Візуальне зображення блок схеми слоїв моделі [81] 

 

Зобразимо у вигляд коду блок схему слоїв моделі на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Зображення коду моделі при її ініціалізації [розроблено автором] 



 
 

 

Ця модель дозволяє генерувати код який можна конвертувати в html/css і за 

допомогою словника перетворити в відповідний код з використанням бібліотеки 

bootstrap. Але для того щоб тестувати потрібно спочатку навчити модель. Для 

навчання моделі використовувався доступний всім сервіс який зробила компанія 

google спеціально для навчання нейромереж. 

 

Рис. 3.9. Візуальний інтерфейс Google Colaboratory [73] 

 

Google Colaboratory це середовище що дає змогу писати й виконувати код 

Python у веб-переглядачі, призначене середовище безпосередньо для студентів, 

викладачів, або експерементів зі штучним інтелектом. Головний документ з яким 

працює користувач є не статичною веб-сторінкою, а інтерактивним середовищем під 

назвою записник Colab, який дає змогу писати й виконувати код. Щоб виконати 

код у клітинці потрібно виділити її, а потім натисніть кнопку «Відтворити» ліворуч 

від коду або скористайтеся комбінацією клавіш Command/Ctrl+Enter. Щоб змінити 

код, просто натиснути на клітинку й почати редагувати її. Змінні, які визначаємо в 

одній клітинці, потім можна використовувати в інших клітинках. 

У записниках Colab можна поєднувати виконуваний код і форматований 

текст в одному документі, а також додавати зображення, HTML LaTeX тощо.  

 Коли створювати  власні записники Colab, вони зберігаються в обліковому 

записі Google Диска. Також можна надавати доступ до записників Colab викладачам 

або друзям – так вони зможуть коментувати або навіть редагувати їх. новий 



 
 

 

записник Colab можна в меню “Файл”. Записники Colab – це записники Jupyter, які 

розміщуються в Colab. Для прискорення часу навчання на великих потужностях 

google colab при відсутності в власному розпорядженні відповідних потужностей і 

інших похідних проблемах вартує запускати навчання саме в google colab що 

дозволить вибирати потужності для навчання як на звичайних процессорах так і на 

спеціальни а саме GPU і TPU. Підтримку навчання на цих платформах має 

tensorflow із коробки що дозволяє без проблем запускати відповідні моделі одна з 

яких є наша модель. Представимо процес навчання моделі за 5 епохами (рис.3.10). 

 

Рис. 3.10. Процес навчання моделі на основі 5 епох [розроблено автором] 

 

Після того як модель вже навчена тестуємо її подаючи на вхід зображення з 

якого мережа генерує код. Нижче представлено рисунок на якому зображено вихід 

мережі під час генерації коду, на рисунку вихід мережі. 

 

Рис. 3.11. Вихід мережі після навчання в процесі генерації коду із вхідного 

зображення [розроблено автором] 



 
 

 

Як видно вище така мережа з легкістю ренерує код але для того щоб модель 

могла робити таке потрібен дата сет – це термін, який використовується для 

файлової системи мейнфреймів від IBM, колекція з логічних записів, що 

зберігаються у вигляді кортежу. Набір даних можна порівняти з файлом, але на 

відміну від файлу, набір даних є одночасно і каталогом, і файлом файлової системи, 

і не може містити в собі інші набори.  

В нас датасет складається з двох блоків даних а саме дані для тренування і 

дані для тестування. Кожен блок цих даних лежить в своєму відповідному каталозі, 

для навчання завантажується датасет для навчання а для тестування відповідно 

тестування. Так як модель має 2 входи відповідно і датасет для одного прогону 

складається з 2 файлів а саме зображення того графічного представлення що ми 

хочемо отримати і або згенерувати в коді, а також файлу коду в якому 

представлений даний графічний інтерфейс в вигляді коду. 

 

Рис. 3.12. Візуальне зображення інтерфейсу [розроблено автором] 

 

Програма представляє з себе інтерфейс керування моделлю. Функції 

реалізовані ComboBox представлені нижче на рисунку. 



 
 

 

 

Рис. 3.13. Візуальне зображення функцій керування [розроблено автором] 

 

Даний блок реалізує керування внутрішніми змінними а саме шляхами до 

файлі в і директорій. Для того щоб ввести один з представлених шляхів потрібно 

вибрати його з випадаючого списку і написнути на кнопку що знаходиться нижче і 

зображена нижче на рисунку. 

 

Рис. 3.14. Візуальне зображення кнопки запуску команди [розроблено 

автором] 

 

Команда ”Шлях до директорії з датасетом” задає шлях на диску по якому має 

лежати датасет для навчання у відповідному форматі картинок і файлів коду. Якщо 

її немає відповідна залежна від неї команда з меню не буде виконана. Команда 

”Шлях до директорії навченої моделі” задає шлях до навченої моделі а також цей 

самий шлях використовується для збереження навченої моделі. Команда ” Шлях до 

вхідної картинки з якої генерувати модель” задає шлях і назву картинки з якої 

генерувати код. Команда ” Шлях куди зберігати згенерований моделлю файл” задає 

шлях куди буде зберігатись згенерований html коз із картинки. Для того щоб 

провести тестування або тренування мережі потрібно натиснути на одну із кнопок 

представлених в меню. Нижче зображене меню. 

 

Рис. 3.15. Візуальне зображення меню [розроблено автором] 

 

Кнопка ”Тренувати модель” запускає відповідну функцію тренування моделі 

що запускає її створення і завантаження тренувальних даних і відповідно якщо 



 
 

 

потрібні змінні є а саме шляхи необхідні для тренування відбувається запуск 

тренування. Але простіше і швидше тренувати моделі в Google Colab. Кнопка 

”Генерувати код” запускає процес генерації коду веб сторінки із відповідного 

зображення переданого введенням відповідних змінних на попередньому меню. 

Відповідно запуститься лише якщо потрібні шляхи є інакше буде виведе помилку і 

якого шляху не вистачає. Кнопка ”Очисти” очищає всі шляхи і змінні. Після очисти 

потрібно заново вводити потрібні шляхи. 

Щоб писати візуальний інтерфейс не в коді та мати можливість візуального 

спостереження інтерфейсу що формуємо було використано програму за назвою 

QtDesigner. Нижче представлено один з можливих варіантів де можна завантажити 

дану програму. 

 

Рис. 3.16. Завантаження QtDesigner [76] 

 

Qt Designer – кросплатформне вільне середовище для розробки графічних 

інтерфейсів (GUI) програм, що використовують бібліотеку Qt. Qt Designer дозволяє 

створювати графічні інтерфейси користувача за допомогою ряду інструментів. Існує 

панель інструментів «Панель віджетів», в якій доступні для використання елементи 

інтерфейсу – віджети, такі як, наприклад, «список» ComboBox, «поле введення» 

LineEdit, «кнопка» PushButton і багато інших. Кожен віджет має свій набір 

властивостей, що визначається відповідним класом бібліотеки Qt. Властивості 

віджету можуть бути змінені за допомогою «Редактора властивостей».Для кожного 



 
 

 

класу властивостей віджету існує спеціалізований редактор.Характерною 

особливістю Qt Designer є підтримка візуального редагування сигналів та слотів. 

Так, наприклад, можна зв’язати сигнал, що генерується з перемикання стану віджету 

CheckBox зі слотом, що відповідає за доступність іншого віджету. Розроблений 

інтерфейс зберігається у файл із розширенням ui, який підключається до 

створюваної програми за допомогою спеціальних методів бібліотеки Qt. Цей файл 

має xml-формат, і може, за необхідності, редагуватися в будь-якому текстовому 

редакторі. Щоб перетворити файл ui в код на мові python потрібно ввести таку 

команду: pyuic5 name.ui -o name.py ЇЇ потрібно вводити в командній строці cmd, в 

тій директорії де знаходиться файл name.ui, в інакшому випадку потрібн вказувати 

повні шляхи до файлу і вихідної директорії. 

В Qt Designer дуже зручно створювати візуальний інтерфейс, нижче 

представлено зображення нашої програми в Qt Designer під час створення. 

 

Рис. 3.17. Наша програма в QtDesigner [розроблено автором] 

 

В нашій програмі використовуються компоненти для побудови графічного 

інтерфейсу: QMainWindow, QMenuBar, QGroupBox, QTextEdit, QComboBox, 

QPushButton. Кожен компонент представлений як класс в PyQt5. Класс 



 
 

 

QMainWindow представляє головне вікно програми і в нашій програмі клас вікна 

наслідує його дозволяючи керувати його сластивостями з іншого класу створюючи 

екземляр класу. Класс QMenuBar представляє меню програми що створює 

відповідні пункти в хедері програми додачи кнопки і інші блоки для швидкого 

постійного доступу для них, також створює в програмі можливість підключати на 

кнопки різні функції і компоненти а також на події щоб створювати логіку. Класс 

QGroupBox представляє групову рамку яка може мати в собі елементи а також дає 

можливість групувати елементи та давати групам назви. Класс QTextEdit 

представляє багатостроковий текстовий блок який дозволяє записувати в нього 

текст а також дозволяє змінювати інші характеристики тексту. Класс QComboBox 

представляє випадаючий список із елементів кожен з яких можна вибрати. Під час 

вибору спеціальні внутрішні класси генерують задані значення і встановлюють одне 

з них як ключове. Класс QPushButton представляє кнопку яку можна натиснути. 

Окрім цих класів такж використовується клас QMessageBox для виведення помилок 

і іншої інформації користувачу. Нижче приведено один з варіантів помилки який 

описує що потрібно задати шлях до директорії з датасетом так як була викликана 

команда тренувати модель. 

 

Рис. 3.18. Зображено вікно помилки сповіщающе інформацію [розроблено 

автором] 

 

 Результатом роботи моделі є згенерований макет сайту, який ми можемо 

відкрити в новій браузері і переглянути його, або ж можемо змінити чи 



 
 

 

відредагувати його щоб досягти іншого результату, для використання в інших 

умовах. 

 

Рис. 3.19. Зображено результат роботи програми [розроблено автором] 

 

Висновки до розділу 3 

 

В даному розділі було розроблено, створено та продемонстровано дизайн – 

макет мультимедійного сайту на основі нейронних мереж. Було обрано програми 

HTML, PYTHON, PYQT5 та розроблено інтерфейс та логіку роботи сайту, які 

повністю реалізують функції, що на них покладені, а саме – доопрацювання, 

змінення і редагування відносно потреб користувачів і, в результаті, наповнення 

інформацією. 

У цьому розділі була продемонстрована робота дизайн – макету 

мультимедійного сайту на основі нейронних мереж та його функціональні 

можливості. Структура роозроблена таким чином, щоб можно було додавати нові 

функціональні можливості. Також була здійснена перевірка працездатності сайту 

перед його розміщенням на хостингу.  



 
 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

1. Веб-додатки стали одним з найпоширеніших видів програмного 

забезпечення, що використовуються для вирішення великого діапазону задач. 

Взаємодія між людиною і комп’ютером відбувається за допомогою веб-інтерфейсу 

користувача, який має забезпечувати ефективну взаємодію. Наразі більшість 

розроблених інтерфейсів реалізують концепцію стандартного і єдиного зовнішнього 

вигляду для всіх користувачів. Особливості користувачів не враховуються і 

інтерфейс не відповідає потребам окремих користувачів. Це призводить до 

неефективної людино-машинної взаємодії. Тому існує потреба в сервісах на основі 

нейронних мереж.  

2. Основною перевагою застосування штучних нейронних мереж є можливість 

розв’язувати різні неформалізовані задачі. Використання таких мереж для аналізу 

даних доцільне, оскільки ці мережі здатні до апроксимації функцій, до навчання та 

вдосконалення власної структури, забезпечують низьку ймовірність помилки за 

умов коректного початкового налаштування параметрів мережі, а також можливості 

аналізу навіть за наявності неповних і зашумлених даних. Є змога досить просто 

моделювати ситуації, подаючи на вхід мережі дані та оцінюючи виданий результат. 

3. В роботі запропоновано підхід до вирішення задачі побудови адаптивного 

веб-інтерфейсу користувача з використанням інтелектуальних компонентів. В 

порівнянні з традиційною моделлю така адаптивна модель дозволяє підвищити 

ефективність взаємодії користувача з веб-додатком за рахунок прискорення 

вирішення задач в додатку, зменшення кількості помилок в роботі, підвищення 

задоволеності від використання додатку та забезпечення людей з особливими 

потребами альтернативними каналами взаємодії з додатком. Запропонований 

варіант реалізації моделі передбачає використання сучасних розподілених 

програмних рішень у вигляді мікросервісів, що дозволяє використати концепцію 

масштабування, досягти модульності, гнучкості, високої швидкодії і безвідмовності 

системи. 



 
 

 

4. Обрано та описано мову програмування HTML, PYTHON, PYQT5.  Ці 

технології дозволили нам реалізувати нашу задумку, і створити дизайн – макет 

мультимедійного сайту на основі нейронних мереж. Крім цього використано 

технології, без яких сьогодні неможливо створити додаток, такі як: pix2code, 

Tensorflow, PyQT, Google Colaboratory, ComboBox, QtDesigner. 

5. В нашій програмі використовуються компоненти для побудови графічного 

інтерфейсу: QMainWindow, QMenuBar, QGroupBox, QTextEdit, QComboBox, 

QPushButton. Кожен компонент представлений як класс в PyQt5. Класс 

QMainWindow представляє головне вікно програми і в нашій програмі клас вікна 

наслідує його дозволяючи керувати його сластивостями з іншого класу створюючи 

екземляр класу. Класс QMenuBar – меню програми що створює відповідні пункти в 

хедері програми додачи кнопки і інші блоки для швидкого постійного доступу для 

них, також створює в програмі можливість підключати на кнопки різні функції і 

компоненти а також на події щоб створювати логіку. Класс QGroupBox – групова 

рамка, яка може мати в собі елементи а також дає можливість групувати елементи та 

давати групам назви. Класс QTextEdit – багато строковий текстовий блок який 

дозволяє записувати в нього текст а також дозволяє змінювати інші характеристики 

тексту. Класс QComboBox представляє випадаючий список із елементів кожен з 

яких можна вибрати. Під час вибору спеціальні внутрішні класси генерують задані 

значення і встановлюють одне з них як ключове. Класс QPushButton представляє 

кнопку яку можна натиснути. Окрім цих класів такж використовується клас 

QMessageBox для виведення помилок і іншої інформації користувачу.  

Розроблено інтерфейс та логіку роботи сайту, які повністю реалізують 

функції, що на них покладені, а саме – доопрацювання, змінення і редагування 

відносно потреб користувачів і, в результаті, наповнення інформацією, і, таким 

чином, продемонстрована робота дизайн – макету мультимедійного сайту на основі 

нейронних мереж та його функціональні можливості. Структура роозроблена таким 

чином, щоб можно було додавати нові функціональні можливості. Також була 

здійснена перевірка працездатності сайту перед його розміщенням на хостингу. 
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Додаток А 

Складові інтелектуальних інтерфейсів користувача з обробкою на 

віддаленому сервері 

 

 

Джерело: [32, с. 143] 

 

  



 
 

 

Додаток Б 

Складові частини механізму адаптації інтерфейсу 

 

 

Джерело: [7, с. 76] 

 

  



 
 

 

Додаток В 

Функціональні, навчальні і структурні особливості нейромереж 

 

Таблиця В.1.  

Функціональні та навчальні особливості нейромереж 

Назва 
мережі 

Властивість мережі Навчання Переваги Недоліки 

Мережа 
Хопфілда 
Hopfield 

Net 

Автоасоціативна 
пам’ять-відновлення 
за спотвореним 
(зашумленим) 
образом 
найближчого до 
нього еталонного 
образу 

Встановлення вагових 
коефіцієнтів перед 
початком 
функціонування (без 
вчителя). Симетрична 
матриця вагових 
коефіцієнтів — набір 
еталонів (wіі = 0) 

Простота 
програмних та 
апаратних 
моделей. 
Здатність до 
корекції у разі 
незбігу бітів 
векторів 

Тенденція до 
стабілізації в 
локальних, а не 
глобальних 
мінімумах. 
Невисока ємність 
мережі 

Мережа 
Хеммінга 
Hamming 

Net 

Гетероасоціативна 
пам’ять-вибір 
еталона (за його 
номером) з 
мінімальною 
хеммінговою 
відстанню від 
вхідного вектора. 
Класифікатор за 
мінімумом 
хеммінгової відстані 

В процесі 
налаштування мережі 
ваги прихованого 
шару: wik = xi k /2, де xi 
k — і-й компонент k-го 
еталона; і = 1,…,n. 
Ваги зворотних 
зв’язків вихідного 
шару: 0 < - < 1/k (без 
навчальних ітерацій) 

Можливість 
класифікації за 
критерієм 
максимальної 
правдоподібності 

Невисока ємність 
мережі. Проблема 
з різною 
довжиною 
векторів. 
Проблема з 
однаковою 
хеммінговою 
відстанню до двох 
і більше еталонів. 
Бінарні вхідні 
сигнали 

Джерело: [34, с. 47] 

Таблиця В.2.  
Структурні особливості нейромереж 

 
Назва 

мережі 
Структура мережі 

Кількість 
шарів 

Кількість нейронів 
у шарах 

Зв’язки між шарами Функції активації 

Мережа 
Хопфілда 
Hopfield 

Net 

Один шар n – кількість входів 
і виходів мережі;  

n – кількість 
нейронів у шарі 

Зворотний зв’язок за 
принципом «з усіх на 
всі» крім себе самого 

(wіі = 0) 

Порогова (для мережі з 
дискретними станами) і 

сигмо-їдальна або 
логістична (з 

неперервними станами) 
Мережа 

Хеммінга 
Hamming 

Net 

Три шари: 
вхідний, 

прихований, 
вихідний 

n – кількість входів;  
k – кількість виходів; 
k – кількість нейронів 

вихідного шару 

Зворотний зв’язок у 
вихідному шарі: 
від’ємні зворотні 

(інгібіторні) зв’язки з 
усіма, крім себе самого 

(тут додатний зворотний 
зв’язок (wіі = 1) 

Лінійна порогова 
(гістерезис) у 

прихованому шарі з 
порогом: Θk = n/2, k = 

1,…, K 

 

Джерело: [34, с. 47]  



 
 

 

Додаток Д 

Схема етапів аналізу даних 

 

Джерело: [47, с. 19] 

 
  



 
 

 

Додаток Е 

Архітектура інтерфейсу макетів-сайтів 

 

 

Джерело: [24, с. 35] 

 
  



 
 

 

Додаток Ж 

Семіотика кольору в графічних інтерфейсах користувача  

Колір Значення Використання у Windows 
Синій Початок  

Фіксація  
 
Доступний (легко 
розпізнається та 
виділяється) 

Бренд Windows; фоновий за замовчуванням.  
Фоновий: запуск, вхід до системи (log on), пошук 
(search), кнопки керування, панель завдань 
(taskbar).  
Передній план: основні інструкції, гіперпосилання. 
Іконки: інформація (info), допомога (Help). 

Чорний Нейтральний Фоновий: стандартні віконні рамки.  
Розділи меню, заголовки.  
Передній план: звичайний текст. 

Сірий Нейтральний Фоновий: стандартні віконні рамки; додаткова 
колонка (sidebar); недоступні розділи меню. 

Білий Нейтральний Фоновий: звичайний текст, меню запуску (Start 
menu); стандартний курсор, назви вікон, заголовки, 
кнопки вибору, лінійка 

Зелений Погодження 
Продовження  
Безпека 

Кнопка запуску (Start button).  
Звичайні індикатори ступеня виконання процесу 
(progress bars).  
Іконки зі значенням «продовжити», 
«зроблено/згода», «поновити», «обрано», 
«увімкнено» (go/done/refresh/»tick»/on). 

Жовтий Попередження, 
застереження 
Питання 

Фоновий: статус, пауза (progress bars).  
 
Іконки: застереження 

Червоний Помилка, стоп, 
критично, 
негайна реакція, 
обмеження, 
увага, відміна 

Фоновий: статус, зупинений процес (progress bars); 
іконки: помилка (error), зупинка (stop), закрити 
вікно/вихід (close window/exit), видалити (delete), 
необхідне введення даних (required input), пропуск 
(missing), недоступно (unavailable), вимкнено (off), 
обмеження (restricted). 

Фіолетовий Відвіданий Відвідані чи відкриті посилання (у пошуку в 
мережі). 

 
Джерело: [38, с. 76] 

  



 
 

 

Додаток З 

Код структурних компонентів програми  

App.py 
 
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets 
 
class Ui_MainWindow(object): 
    def setupUi(self, MainWindow): 
        MainWindow.setObjectName(«MainWindow») 
        MainWindow.resize(363, 341) 
        self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow) 
        self.centralwidget.setObjectName(«centralwidget») 
        self.groupBox = QtWidgets.QGroupBox(self.centralwidget) 
        self.groupBox.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 341, 221)) 
        self.groupBox.setObjectName(«groupBox») 
        self.textEdit = QtWidgets.QTextEdit(self.groupBox) 
        self.textEdit.setGeometry(QtCore.QRect(10, 20, 321, 191)) 
        self.textEdit.setObjectName(«textEdit») 
        self.comboBox = QtWidgets.QComboBox(self.centralwidget) 
        self.comboBox.setGeometry(QtCore.QRect(20, 240, 321, 22)) 
        self.comboBox.setObjectName(«comboBox») 
        self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 
        self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(230, 270, 111, 23)) 
        self.pushButton.setObjectName(«pushButton») 
        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget) 
        self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow) 
        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 363, 21)) 
        self.menubar.setObjectName(«menubar») 
        self.menu = QtWidgets.QMenu(self.menubar) 
        self.menu.setObjectName(«menu») 
        MainWindow.setMenuBar(self.menubar) 
        self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow) 
        self.statusbar.setObjectName(«statusbar») 
        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar) 
        self.action = QtWidgets.QAction(MainWindow) 
        self.action.setObjectName(«action») 
        self.action_2 = QtWidgets.QAction(MainWindow) 
        self.action_2.setObjectName(«action_2») 
        self.action_3 = QtWidgets.QAction(MainWindow) 
        self.action_3.setObjectName(«action_3») 
        self.menu.addAction(self.action) 
        self.menu.addAction(self.action_2) 
        self.menu.addAction(self.action_3) 
        self.menubar.addAction(self.menu.menuAction()) 
        self.retranslateUi(MainWindow) 
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow) 
    def retranslateUi(self, MainWindow): 
        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate 
        MainWindow.setWindowTitle(_translate(«MainWindow», «MainWindow»)) 
        self.groupBox.setTitle(_translate(«MainWindow», «Порядок роботи програми»)) 
        self.pushButton.setText(_translate(«MainWindow», «Вибрати команду»)) 
        self.menu.setTitle(_translate(«MainWindow», «Меню»)) 
        self.action.setText(_translate(«MainWindow», «Тренувати модель»)) 
        self.action_2.setText(_translate(«MainWindow», «Генерувати код»)) 
        self.action_3.setText(_translate(«MainWindow», «Очистити»)) 
 
Main.py 
 
import PyQt5 
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QInputDialog, QLineEdit, QFileDialog, QMessageBox, QAction 
from PyQt5.QtGui import QIcon 
from app import * 
import sys 
import os 
import threading 
from os.path import expanduser 
import func_class_app as clapp 
 
class main_app(PyQt5.QtWidgets.QMainWindow): 
    def __init__(self): 
        super(main_app, self).__init__() 
        self.ui = Ui_MainWindow() 
        self.ui.setupUi(self) 



 
 

 

 
        self.setWindowTitle(«Картинка в інтерфейс») 
        self.setWindowIcon(QIcon(os.getcwd() + ‘/icon.ico’)) 
 
        #глобальний шлях використовується для збереження шляху на короткий час поки не буде записаний в потрібне місце 
        self.global_path = «« 
        # Шлях до директорії з датасетом 
        self.train_model_path_input_dataset = «« 
        # Шлях до директорії для збереження навченої моделі // або шлях до уже натренованої моделі 
        self.train_model_path_save_dir = «« 
        # Назва моделі 
        self.name_model = «pix2code» 
        # Шлях до вхідної картинки з якої генерувати модель 
        self.generate_model_path_input_image_png = «« 
        # Шлях куди зберігати згенерований моделлю файл 
        self.generate_model_path_to_save_generate_result = «« 
 
        self.mas_comand = [ 
            «Шлях до директорії з датасетом», 
            «Шлях до директорії навченої моделі», 
            «Шлях до вхідної картинки з якої генерувати модель», 
            «Шлях куди зберігати згенерований моделлю файл» 
        ] 
        self.ui.comboBox.addItems(self.mas_comand) 
        self.ui.pushButton.clicked.connect(self.command_list) 
        self.ui.action.triggered.connect(self.train) 
        self.ui.action_2.triggered.connect(self.test) 
        self.ui.action_3.triggered.connect(self.clear_path_and_text) 
        self.count_text = 0 
        self.separator = «\n» 
        self.mutex = threading.Lock() 
 
    def is_str_yes(self, str_1, str_2): 
        if (str_1 == str_2): 
            return True 
        else: 
            return False 
 
    def set_text_to_global_info(self, text_after): 
        text_before = self.ui.textEdit.toPlainText() 
        if (self.count_text > 0): 
            text_before += self.separator 
        self.ui.textEdit.setPlainText(str(text_before + text_after)) 
        self.count_text += 1 
 
    def set_text_th(self, text_after): 
        self.mutex.acquire(1) 
        self.ui.textEdit.blockSignals(True) 
        self.set_text_to_global_info(text_after) 
        self.ui.textEdit.blockSignals(False) 
        QApplication.processEvents() 
        self.mutex.release() 
 
    def command_list(self): 
        self.global_path = «« 
        text_c = str(self.ui.comboBox.currentText()) 
 
        index_command = 0 
        for i in range(len(self.mas_comand)): 
            if(self.is_str_yes(text_c, self.mas_comand[i])): 
                index_command = i 
 
        if(index_command == 0): 
            self.global_path = self.open_output_dir_save(str(self.mas_comand[0])) 
            if(self.is_empty(self.global_path)): 
                self.train_model_path_input_dataset = «« 
            else: 
                self.train_model_path_input_dataset = self.global_path 
                text_after = self.mas_comand[0]+self.separator+self.global_path 
                self.set_text_th(text_after) 
 
        elif(index_command == 1): 
            self.global_path = self.open_output_dir_save(str(self.mas_comand[1])) 
            if (self.is_empty(self.global_path)): 
                self.train_model_path_save_dir = «« 
            else: 
                self.train_model_path_save_dir = self.global_path 
                text_after = self.mas_comand[1] + self.separator + self.global_path 
                self.set_text_th(text_after) 



 
 

 

 
        elif (index_command == 2): 
            self.global_path = self.open_input_file(str(self.mas_comand[2])) 
            if (self.is_empty(self.global_path)): 
                self.generate_model_path_input_image_png = «« 
            else: 
                self.generate_model_path_input_image_png = self.global_path 
                text_after = self.mas_comand[2] + self.separator + self.global_path 
                self.set_text_th(text_after) 
 
        elif (index_command == 3): 
            self.global_path = self.open_output_dir_save(str(self.mas_comand[3])) 
            if (self.is_empty(self.global_path)): 
                self.generate_model_path_to_save_generate_result = «« 
            else: 
                self.generate_model_path_to_save_generate_result = self.global_path 
                text_after = self.mas_comand[3] + self.separator + self.global_path 
                self.set_text_th(text_after) 
 
    # Виводить повідомлення про помилку значення якої передається як аргумент 
    def ErrorMessage(self, message): 
        if (str(message) != ««): 
            msg = QMessageBox() 
            msg.setIcon(QMessageBox.Information) 
            msg.setStyleSheet(«QLabel{text-align: center;}») 
            msg.setText(«Помилка») 
            msg.setInformativeText(message) 
            msg.setWindowTitle(«Помилка») 
            msg.exec_() 
 
    def open_input_file(self, text_message): 
        global global_path_to_file 
        file_name_and_dir = QtWidgets.QFileDialog.getOpenFileName(self, text_message, None, 
                                                                  ««) 
        if (str(file_name_and_dir[0]) != ««): 
            return str(file_name_and_dir[0]) 
        else: 
            return «« 
 
    def open_output_dir_save(self, text_message): 
        dir_from_save_output_file = QtWidgets.QFileDialog.getExistingDirectory( 
            self, 
            text_message, 
            expanduser(«~»), 
            QtWidgets.QFileDialog.ShowDirsOnly 
        ) 
        if (str(dir_from_save_output_file) != ««): 
            return str(dir_from_save_output_file) 
        else: 
            return «« 
 
    # Проверят строку на пустоту 
    def is_empty(self, var): 
        if (str(var) == ««): 
            return True 
        else: 
            return False 
 
    def train(self): 
        try: 
            if(self.is_empty(self.train_model_path_input_dataset)): 
                raise Exception(str(«Пустий шлях до директорії з датасетом»)) 
            if (self.is_empty(self.train_model_path_save_dir)): 
                raise Exception(str(«Пустий шлях до готової моделі»)) 
            self.set_text_th(«Початок тренування») 
            self.mutex.acquire(1) 
            arg_par = [] 
            # input dir 
            arg_par.append(self.train_model_path_input_dataset) 
            # output dir 
            arg_par.append(self.train_model_path_save_dir) 
            # 
            clapp.func_train_model(arg_par) 
            self.mutex.release() 
            self.set_text_th(«Тренування завершено») 
        except Exception as e: 
            self.ErrorMessage(str(e)) 
 
    def test(self): 



 
 

 

        try: 
            if (self.is_empty(self.train_model_path_save_dir)): 
                raise Exception(str(«Пустий шлях до готової моделі»)) 
            if (self.is_empty(self.name_model)): 
                raise Exception(str(«Невідоме ім’я моделі»)) 
            if (self.is_empty(self.generate_model_path_input_image_png)): 
                raise Exception(str(«Вкажіть шлях до вхідної картинки»)) 
            if (self.is_empty(self.generate_model_path_to_save_generate_result)): 
                raise Exception(str(«Вкажіть шлях для збереження результату тестування»)) 
 
            self.set_text_th(«Початок генерування коду») 
            self.mutex.acquire(1) 
 
            arg_par = [] 
            # Путь к директории где лежит модель обученая 
            arg_par.append(self.train_model_path_save_dir) 
            # Название модели 
            arg_par.append(self.name_model) 
            # Входная картинка 
            arg_par.append(self.generate_model_path_input_image_png) 
            # Папка для сохранения результата 
            arg_par.append(self.generate_model_path_to_save_generate_result) 
            # 
            path_to_result_file = clapp.func_generate_model(arg_par) 
            # 
            clapp.func_compile_model([path_to_result_file]) 
 
            if os.path.exists(path_to_result_file): 
                os.remove(path_to_result_file) 
            self.mutex.release() 
            self.set_text_th(«Генерування коду завершене») 
 
        except Exception as e: 
            self.ErrorMessage(str(e)) 
 
    def clear_path_and_text(self): 
        self.train_model_path_input_dataset = «« 
        self.train_model_path_save_dir = «« 
        self.name_model = «pix2code» 
        self.generate_model_path_input_image_png = «« 
        self.generate_model_path_to_save_generate_result = «« 
        self.ui.textEdit.setPlainText(««) 
        self.count_text = 0 
def main(): 
    app = PyQt5.QtWidgets.QApplication([]) 
 
    application = main_app() 
 
    application.show() 
 
    sys.exit(app.exec()) 
 
 
if __name__ == «__main__»: 
    main() 
 
func_class_app.py 
import sys 
import os 
import numpy as np 
import warnings 
warnings.filterwarnings(«ignore», category=np.VisibleDeprecationWarning) 
import cv2 
import tensorflow.keras as keras 
from tensorflow.keras.layers import Input, Dense, Dropout, RepeatVector, LSTM, concatenate, Conv2D, MaxPooling2D, Flatten 
from tensorflow.keras.models import Sequential, Model 
from tensorflow.keras.optimizers import RMSprop 
 
from tensorflow.keras.models import model_from_json 
import shutil 
from os.path import basename 
import json 
import string 
import random 
CONTEXT_LENGTH = 48 
IMAGE_SIZE = 256 
BATCH_SIZE = 64 
EPOCHS = 10 
STEPS_PER_EPOCH = 72000 



 
 

 

 
 
START_TOKEN = «<START>« 
END_TOKEN = «<END>« 
PLACEHOLDER = « « 
SEPARATOR = ‘->‘ 
 
class Sampler: 
    def __init__(self, voc_path, input_shape, output_size, context_length): 
        self.voc = Vocabulary() 
        self.voc.retrieve(voc_path) 
 
        self.input_shape = input_shape 
        self.output_size = output_size 
 
        print(«Vocabulary size: {}».format(self.voc.size)) 
        print(«Input shape: {}».format(self.input_shape)) 
        print(«Output size: {}».format(self.output_size)) 
 
        self.context_length = context_length 
 
    def predict_greedy(self, model, input_img, require_sparse_label=True, sequence_length=150, verbose=False): 
        current_context = [self.voc.vocabulary[PLACEHOLDER]] * (self.context_length - 1) 
        current_context.append(self.voc.vocabulary[START_TOKEN]) 
        if require_sparse_label: 
            current_context = Utils.sparsify(current_context, self.output_size) 
 
        predictions = START_TOKEN 
        out_probas = [] 
 
        for i in range(0, sequence_length): 
            if verbose: 
                print(«predicting {}/{}...».format(i, sequence_length)) 
 
            probas = model.predict(input_img, np.array([current_context])) 
            prediction = np.argmax(probas) 
            out_probas.append(probas) 
 
            new_context = [] 
            for j in range(1, self.context_length): 
                new_context.append(current_context[j]) 
 
            if require_sparse_label: 
                sparse_label = np.zeros(self.output_size) 
                sparse_label[prediction] = 1 
                new_context.append(sparse_label) 
            else: 
                new_context.append(prediction) 
 
            current_context = new_context 
 
            predictions += self.voc.token_lookup[prediction] 
 
            if self.voc.token_lookup[prediction] == END_TOKEN: 
                break 
 
        return predictions, out_probas 
 
    def recursive_beam_search(self, model, input_img, current_context, beam, current_node, sequence_length): 
        probas = model.predict(input_img, np.array([current_context])) 
 
        predictions = [] 
        for i in range(0, len(probas)): 
            predictions.append((i, probas[i], probas)) 
 
        nodes = [] 
        for i in range(0, len(predictions)): 
            prediction = predictions[i][0] 
            score = predictions[i][1] 
            output_probas = predictions[i][2] 
            nodes.append(Node(prediction, score, output_probas)) 
 
        beam.add_nodes(current_node, nodes) 
 
        if beam.is_valid(): 
            beam.prune_leaves() 
            if sequence_length == 1 or self.voc.token_lookup[beam.root.max_child().key] == END_TOKEN: 
                return 
            for node in beam.get_leaves(): 



 
 

 

                prediction = node.key 
 
                new_context = [] 
                for j in range(1, self.context_length): 
                    new_context.append(current_context[j]) 
                sparse_label = np.zeros(self.output_size) 
                sparse_label[prediction] = 1 
                new_context.append(sparse_label) 
 
                self.recursive_beam_search(model, input_img, new_context, beam, node, sequence_length - 1) 
 
    def predict_beam_search(self, model, input_img, beam_width=3, require_sparse_label=True, sequence_length=150): 
        predictions = START_TOKEN 
        out_probas = [] 
 
        current_context = [self.voc.vocabulary[PLACEHOLDER]] * (self.context_length - 1) 
        current_context.append(self.voc.vocabulary[START_TOKEN]) 
        if require_sparse_label: 
            current_context = Utils.sparsify(current_context, self.output_size) 
 
        beam = BeamSearch(beam_width=beam_width) 
 
        self.recursive_beam_search(model, input_img, current_context, beam, beam.root, sequence_length) 
 
        predicted_sequence, probas_sequence = beam.search() 
 
        for k in range(0, len(predicted_sequence)): 
            prediction = predicted_sequence[k] 
            probas = probas_sequence[k] 
            out_probas.append(probas) 
 
            predictions += self.voc.token_lookup[prediction] 
 
        return predictions, out_probas 
 
class Node: 
    def __init__(self, key, value, data=None): 
        self.key = key 
        self.value = value 
        self.data = data 
        self.parent = None 
        self.root = None 
        self.children = [] 
        self.level = 0 
 
    def add_children(self, children, beam_width): 
        for child in children: 
            child.level = self.level + 1 
            child.value = child.value * self.value 
        nodes = sorted(children, key=lambda node: node.value, reverse=True) 
        nodes = nodes[:beam_width] 
        for node in nodes: 
            self.children.append(node) 
            node.parent = self 
 
        if self.parent is None: 
            self.root = self 
        else: 
            self.root = self.parent.root 
        child.root = self.root 
 
    def remove_child(self, child): 
        self.children.remove(child) 
 
    def max_child(self): 
        if len(self.children) == 0: 
            return self 
        max_childs = [] 
        for child in self.children: 
            max_childs.append(child.max_child()) 
        nodes = sorted(max_childs, key=lambda child: child.value, reverse=True) 
        return nodes[0] 
 
    def show(self, depth=0): 
        print(« « * depth, self.key, self.value, self.level) 
        for child in self.children: 
            child.show(depth + 2) 
 
 



 
 

 

class BeamSearch: 
    def __init__(self, beam_width=1): 
        self.beam_width = beam_width 
 
        self.root = None 
        self.clear() 
    def search(self): 
        result = self.root.max_child() 
        self.clear() 
        return self.retrieve_path(result) 
    def add_nodes(self, parent, children): 
        parent.add_children(children, self.beam_width) 
    def is_valid(self): 
        leaves = self.get_leaves() 
        level = leaves[0].level 
        counter = 0 
        for leaf in leaves: 
            if leaf.level == level: 
                counter += 1 
            else: 
                break 
        if counter == len(leaves): 
            return True 
 
        return False 
 
    def get_leaves(self): 
        leaves = [] 
        self.search_leaves(self.root, leaves) 
        return leaves 
    def search_leaves(self, node, leaves): 
        for child in node.children: 
            if len(child.children) == 0: 
                leaves.append(child) 
            else: 
                self.search_leaves(child, leaves) 
 
    def prune_leaves(self): 
        leaves = self.get_leaves() 
        nodes = sorted(leaves, key=lambda leaf: leaf.value, reverse=True) 
        nodes = nodes[self.beam_width:] 
        for node in nodes: 
            node.parent.remove_child(node) 
        while not self.is_valid(): 
            leaves = self.get_leaves() 
            max_level = 0 
            for leaf in leaves: 
                if leaf.level > max_level: 
                    max_level = leaf.level 
 
            for leaf in leaves: 
                if leaf.level < max_level: 
                    leaf.parent.remove_child(leaf) 
 
    def clear(self): 
        self.root = None 
        self.root = Node(«root», 1.0, None) 
 
    def retrieve_path(self, end): 
        path = [end.key] 
        data = [end.data] 
        while end.parent is not None: 
            end = end.parent 
            path.append(end.key) 
            data.append(end.data) 
 
        result_path = [] 
        result_data = [] 
        for i in range(len(path) - 2, -1, -1): 
            result_path.append(path[i]) 
            result_data.append(data[i]) 
        return result_path, result_data 
 
class AModel: 
    def __init__(self, input_shape, output_size, output_path): 
        self.model = None 
        self.input_shape = input_shape 
        self.output_size = output_size 
        self.output_path = output_path 



 
 

 

        self.name = «« 
 
    def save(self): 
        model_json = self.model.to_json() 
        with open(«{}/{}.json».format(self.output_path, self.name), «w») as json_file: 
            json_file.write(model_json) 
        self.model.save_weights(«{}/{}.h5».format(self.output_path, self.name)) 
 
    def load(self, name=««): 
        output_name = self.name if name == «« else name 
        with open(«{}/{}.json».format(self.output_path, output_name), «r») as json_file: 
            loaded_model_json = json_file.read() 
        self.model = model_from_json(loaded_model_json) 
        self.model.load_weights(«{}/{}.h5».format(self.output_path, output_name)) 
 
class pix2code(AModel): 
    def __init__(self, input_shape, output_size, output_path): 
        AModel.__init__(self, input_shape, output_size, output_path) 
        self.name = «pix2code» 
 
        image_model = Sequential() 
        image_model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding=‘valid’, activation=‘relu’, input_shape=input_shape)) 
        image_model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding=‘valid’, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
        image_model.add(Dropout(0.25)) 
 
        image_model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding=‘valid’, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding=‘valid’, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
        image_model.add(Dropout(0.25)) 
 
        image_model.add(Conv2D(128, (3, 3), padding=‘valid’, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(Conv2D(128, (3, 3), padding=‘valid’, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
        image_model.add(Dropout(0.25)) 
 
        image_model.add(Flatten()) 
        image_model.add(Dense(1024, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(Dropout(0.3)) 
        image_model.add(Dense(1024, activation=‘relu’)) 
        image_model.add(Dropout(0.3)) 
 
        image_model.add(RepeatVector(CONTEXT_LENGTH)) 
 
        visual_input = Input(shape=input_shape) 
        encoded_image = image_model(visual_input) 
 
        language_model = Sequential() 
        language_model.add(LSTM(64, return_sequences=True, input_shape=(CONTEXT_LENGTH, output_size))) 
        language_model.add(LSTM(64, return_sequences=True)) 
 
        textual_input = Input(shape=(CONTEXT_LENGTH, output_size)) 
        encoded_text = language_model(textual_input) 
 
        decoder = concatenate([encoded_image, encoded_text]) 
 
        decoder = LSTM(512, return_sequences=True)(decoder) 
        decoder = LSTM(512, return_sequences=False)(decoder) 
        decoder = Dense(output_size, activation=‘softmax’)(decoder) 
 
        self.model = Model(inputs=[visual_input, textual_input], outputs=decoder) 
 
        optimizer = RMSprop(learning_rate=0.0001, clipvalue=1.0) 
        self.model.compile(loss=‘categorical_crossentropy’, optimizer=optimizer) 
 
    def fit(self, images, partial_captions, next_words): 
        self.model.fit([images, partial_captions], next_words, shuffle=False, epochs=EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=1) 
        self.save() 
 
    def fit_generator(self, generator, steps_per_epoch): 
        self.model.fit_generator(generator, steps_per_epoch=steps_per_epoch, epochs=EPOCHS, verbose=1) 
        self.save() 
 
    def predict(self, image, partial_caption): 
        return self.model.predict([image, partial_caption], verbose=0)[0] 
 
    def predict_batch(self, images, partial_captions): 
        return self.model.predict([images, partial_captions], verbose=1) 
 



 
 

 

class Generator: 
    @staticmethod 
    def data_generator(voc, gui_paths, img_paths, batch_size, generate_binary_sequences=False, verbose=False, loop_only_one=False): 
        assert len(gui_paths) == len(img_paths) 
        voc.create_binary_representation() 
 
        while True: 
            batch_input_images = [] 
            batch_partial_sequences = [] 
            batch_next_words = [] 
            sample_in_batch_counter = 0 
 
            for i in range(0, len(gui_paths)): 
                if img_paths[i].find(«.png») != -1: 
                    img = Utils.get_preprocessed_img(img_paths[i], IMAGE_SIZE) 
                else: 
                    img = np.load(img_paths[i])[«features»] 
                gui = open(gui_paths[i], ‘r’) 
 
                token_sequence = [START_TOKEN] 
                for line in gui: 
                    line = line.replace(«,», « ,»).replace(«\n», « \n») 
                    tokens = line.split(« «) 
                    for token in tokens: 
                        voc.append(token) 
                        token_sequence.append(token) 
                token_sequence.append(END_TOKEN) 
 
                suffix = [PLACEHOLDER] * CONTEXT_LENGTH 
                a = np.concatenate([suffix, token_sequence]) 
                for j in range(0, len(a) - CONTEXT_LENGTH): 
                    context = a[j:j + CONTEXT_LENGTH] 
                    label = a[j + CONTEXT_LENGTH] 
 
                    batch_input_images.append(img) 
                    batch_partial_sequences.append(context) 
                    batch_next_words.append(label) 
                    sample_in_batch_counter += 1 
 
                    if sample_in_batch_counter == batch_size or (loop_only_one and i == len(gui_paths) - 1): 
                        if verbose: 
                            print(«Generating sparse vectors...») 
                        batch_next_words = Dataset.sparsify_labels(batch_next_words, voc) 
                        if generate_binary_sequences: 
                            batch_partial_sequences = Dataset.binarize(batch_partial_sequences, voc) 
                        else: 
                            batch_partial_sequences = Dataset.indexify(batch_partial_sequences, voc) 
 
                        if verbose: 
                            print(«Convert arrays...») 
                        batch_input_images = np.array(batch_input_images) 
                        batch_partial_sequences = np.array(batch_partial_sequences) 
                        batch_next_words = np.array(batch_next_words) 
 
                        if verbose: 
                            print(«Yield batch») 
                        yield ([batch_input_images, batch_partial_sequences], batch_next_words) 
 
                        batch_input_images = [] 
                        batch_partial_sequences = [] 
                        batch_next_words = [] 
                        sample_in_batch_counter = 0 
 
class Utils: 
    @staticmethod 
    def sparsify(label_vector, output_size): 
        sparse_vector = [] 
 
        for label in label_vector: 
            sparse_label = np.zeros(output_size) 
            sparse_label[label] = 1 
 
            sparse_vector.append(sparse_label) 
 
        return np.array(sparse_vector) 
 
    @staticmethod 
    def get_preprocessed_img(img_path, image_size): 
 



 
 

 

        img = cv2.imread(img_path) 
        img = cv2.resize(img, (image_size, image_size)) 
        img = img.astype(‘float32’) 
        img /= 255 
        return img 
 
    @staticmethod 
    def show(image): 
        cv2.namedWindow(«view», cv2.WINDOW_AUTOSIZE) 
        cv2.imshow(«view», image) 
        cv2.waitKey(0) 
        cv2.destroyWindow(«view») 
 
 
class Vocabulary: 
    def __init__(self): 
        self.binary_vocabulary = {} 
        self.vocabulary = {} 
        self.token_lookup = {} 
        self.size = 0 
 
        self.append(START_TOKEN) 
        self.append(END_TOKEN) 
        self.append(PLACEHOLDER) 
 
    def append(self, token): 
        if token not in self.vocabulary: 
            self.vocabulary[token] = self.size 
            self.token_lookup[self.size] = token 
            self.size += 1 
 
    def create_binary_representation(self): 
        if sys.version_info >= (3,): 
            items = self.vocabulary.items() 
        else: 
            items = self.vocabulary.iteritems() 
        for key, value in items: 
            binary = np.zeros(self.size) 
            binary[value] = 1 
            self.binary_vocabulary[key] = binary 
 
    def get_serialized_binary_representation(self): 
        if len(self.binary_vocabulary) == 0: 
            self.create_binary_representation() 
 
        string = «« 
        if sys.version_info >= (3,): 
            items = self.binary_vocabulary.items() 
        else: 
            items = self.binary_vocabulary.iteritems() 
        for key, value in items: 
            array_as_string = np.array2string(value, separator=‘,’, max_line_width=self.size * self.size) 
            string += «{}{}{}\n».format(key, SEPARATOR, array_as_string[1:len(array_as_string) - 1]) 
        return string 
 
    def save(self, path): 
        output_file_name = «{}/words.vocab».format(path) 
        output_file = open(output_file_name, ‘w’) 
        output_file.write(self.get_serialized_binary_representation()) 
        output_file.close() 
 
    def retrieve(self, path): 
        input_file = open(«{}/words.vocab».format(path), ‘r’) 
        buffer = «« 
        for line in input_file: 
            try: 
                separator_position = len(buffer) + line.index(SEPARATOR) 
                buffer += line 
                key = buffer[:separator_position] 
                value = buffer[separator_position + len(SEPARATOR):] 
                value = np.fromstring(value, sep=‘,’) 
 
                self.binary_vocabulary[key] = value 
                self.vocabulary[key] = np.where(value == 1)[0][0] 
                self.token_lookup[np.where(value == 1)[0][0]] = key 
 
                buffer = «« 
            except ValueError: 
                buffer += line 



 
 

 

        input_file.close() 
        self.size = len(self.vocabulary) 
 
class Dataset: 
    def __init__(self): 
        self.input_shape = None 
        self.output_size = None 
 
        self.ids = [] 
        self.input_images = [] 
        self.partial_sequences = [] 
        self.next_words = [] 
 
        self.voc = Vocabulary() 
        self.size = 0 
    @staticmethod 
    def load_paths_only(path): 
        print(«Parsing data...») 
        gui_paths = [] 
        img_paths = [] 
        for f in os.listdir(path): 
            if f.find(«.gui») != -1: 
                path_gui = «{}/{}».format(path, f) 
                gui_paths.append(path_gui) 
                file_name = f[:f.find(«.gui»)] 
 
                if os.path.isfile(«{}/{}.png».format(path, file_name)): 
                    path_img = «{}/{}.png».format(path, file_name) 
                    img_paths.append(path_img) 
                elif os.path.isfile(«{}/{}.npz».format(path, file_name)): 
                    path_img = «{}/{}.npz».format(path, file_name) 
                    img_paths.append(path_img) 
 
        assert len(gui_paths) == len(img_paths) 
        return gui_paths, img_paths 
 
    def load(self, path, generate_binary_sequences=False): 
        print(«Loading data...») 
        for f in os.listdir(path): 
            if f.find(«.gui») != -1: 
                gui = open(«{}/{}».format(path, f), ‘r’) 
                file_name = f[:f.find(«.gui»)] 
 
                if os.path.isfile(«{}/{}.png».format(path, file_name)): 
                    img = Utils.get_preprocessed_img(«{}/{}.png».format(path, file_name), IMAGE_SIZE) 
                    self.append(file_name, gui, img) 
                elif os.path.isfile(«{}/{}.npz».format(path, file_name)): 
                    img = np.load(«{}/{}.npz».format(path, file_name))[«features»] 
                    self.append(file_name, gui, img) 
 
        print(«Generating sparse vectors...») 
        self.voc.create_binary_representation() 
        self.next_words = self.sparsify_labels(self.next_words, self.voc) 
        if generate_binary_sequences: 
            self.partial_sequences = self.binarize(self.partial_sequences, self.voc) 
        else: 
            self.partial_sequences = self.indexify(self.partial_sequences, self.voc) 
 
        self.size = len(self.ids) 
        assert self.size == len(self.input_images) == len(self.partial_sequences) == len(self.next_words) 
        assert self.voc.size == len(self.voc.vocabulary) 
 
        print(«Dataset size: {}».format(self.size)) 
        print(«Vocabulary size: {}».format(self.voc.size)) 
 
        self.input_shape = self.input_images[0].shape 
        self.output_size = self.voc.size 
 
        print(«Input shape: {}».format(self.input_shape)) 
        print(«Output size: {}».format(self.output_size)) 
 
    def convert_arrays(self): 
        print(«Convert arrays...») 
        self.input_images = np.array(self.input_images) 
        self.partial_sequences = np.array(self.partial_sequences) 
        self.next_words = np.array(self.next_words) 
 
    def append(self, sample_id, gui, img, to_show=False): 
        if to_show: 



 
 

 

            pic = img * 255 
            pic = np.array(pic, dtype=np.uint8) 
            Utils.show(pic) 
 
        token_sequence = [START_TOKEN] 
        for line in gui: 
            line = line.replace(«,», « ,»).replace(«\n», « \n») 
            tokens = line.split(« «) 
            for token in tokens: 
                self.voc.append(token) 
                token_sequence.append(token) 
        token_sequence.append(END_TOKEN) 
 
        suffix = [PLACEHOLDER] * CONTEXT_LENGTH 
 
        a = np.concatenate([suffix, token_sequence]) 
        for j in range(0, len(a) - CONTEXT_LENGTH): 
            context = a[j:j + CONTEXT_LENGTH] 
            label = a[j + CONTEXT_LENGTH] 
 
            self.ids.append(sample_id) 
            self.input_images.append(img) 
            self.partial_sequences.append(context) 
            self.next_words.append(label) 
 
    @staticmethod 
    def indexify(partial_sequences, voc): 
        temp = [] 
        for sequence in partial_sequences: 
            sparse_vectors_sequence = [] 
            for token in sequence: 
                sparse_vectors_sequence.append(voc.vocabulary[token]) 
            temp.append(np.array(sparse_vectors_sequence)) 
 
        return temp 
 
    @staticmethod 
    def binarize(partial_sequences, voc): 
        temp = [] 
        for sequence in partial_sequences: 
            sparse_vectors_sequence = [] 
            for token in sequence: 
                sparse_vectors_sequence.append(voc.binary_vocabulary[token]) 
            temp.append(np.array(sparse_vectors_sequence)) 
 
        return temp 
 
    @staticmethod 
    def sparsify_labels(next_words, voc): 
        temp = [] 
        for label in next_words: 
            temp.append(voc.binary_vocabulary[label]) 
 
        return temp 
 
    def save_metadata(self, path): 
        np.save(«{}/meta_dataset».format(path), np.array([self.input_shape, self.output_size, self.size])) 
 
class Utils_2: 
    @staticmethod 
    def get_random_text(length_text=10, space_number=1, with_upper_case=True): 
        results = [] 
        while len(results) < length_text: 
            char = random.choice(string.ascii_letters[:26]) 
            results.append(char) 
        if with_upper_case: 
            results[0] = results[0].upper() 
 
        current_spaces = [] 
        while len(current_spaces) < space_number: 
            space_pos = random.randint(2, length_text - 3) 
            if space_pos in current_spaces: 
                break 
            results[space_pos] = « « 
            if with_upper_case: 
                results[space_pos + 1] = results[space_pos - 1].upper() 
            current_spaces.append(space_pos) 
        return ‘‘.join(results) 
 



 
 

 

    @staticmethod 
    def get_ios_id(length=10): 
        results = [] 
        while len(results) < length: 
            char = random.choice(string.digits + string.ascii_letters) 
            results.append(char) 
        results[3] = «-» 
        results[6] = «-» 
        return ‘‘.join(results) 
    @staticmethod 
    def get_android_id(length=10): 
        results = [] 
 
        while len(results) < length: 
            char = random.choice(string.ascii_letters) 
            results.append(char) 
        return ‘‘.join(results) 
 
class Node_2: 
    def __init__(self, key, parent_node, content_holder): 
        self.key = key 
        self.parent = parent_node 
        self.children = [] 
        self.content_holder = content_holder 
    def add_child(self, child): 
        self.children.append(child) 
 
    def show(self): 
        print(self.key) 
        for child in self.children: 
            child.show() 
 
    def render(self, mapping, rendering_function=None): 
        content = «« 
        for child in self.children: 
            content += child.render(mapping, rendering_function) 
 
        value = mapping[self.key] 
        if rendering_function is not None: 
            value = rendering_function(self.key, value) 
 
        if len(self.children) != 0: 
            value = value.replace(self.content_holder, content) 
        return value 
 
class Compiler: 
    def __init__(self, dsl_mapping_file_path): 
        with open(dsl_mapping_file_path) as data_file: 
            self.dsl_mapping = json.load(data_file) 
 
        self.opening_tag = self.dsl_mapping[«opening-tag»] 
        self.closing_tag = self.dsl_mapping[«closing-tag»] 
        self.content_holder = self.opening_tag + self.closing_tag 
 
        self.root = Node_2(«body», None, self.content_holder) 
 
    def compile(self, input_file_path, output_file_path, rendering_function=None): 
        dsl_file = open(input_file_path) 
        current_parent = self.root 
 
        for token in dsl_file: 
            token = token.replace(« «, ««).replace(«\n», ««) 
 
            if token.find(self.opening_tag) != -1: 
                token = token.replace(self.opening_tag, ««) 
 
                element = Node_2(token, current_parent, self.content_holder) 
                current_parent.add_child(element) 
                current_parent = element 
            elif token.find(self.closing_tag) != -1: 
                current_parent = current_parent.parent 
            else: 
                tokens = token.split(«,») 
                for t in tokens: 
                    element = Node_2(t, current_parent, self.content_holder) 
                    current_parent.add_child(element) 
 
        output_html = self.root.render(self.dsl_mapping, rendering_function=rendering_function) 
        with open(output_file_path, ‘w’) as output_file: 



 
 

 

            output_file.write(output_html) 
 
def func_train_model(argv): 
    input_path = «« 
    output_path = «« 
    use_generator = False 
    pretrained_weigths = None 
 
    if len(argv) < 2: 
        print(«Error: not path») 
        exit(0) 
    else: 
        input_path = argv[0] 
        output_path = argv[1] 
        use_generator = False if len(argv) < 3 else True if int(argv[2]) == 1 else False 
        pretrained_weigths = None if len(argv) < 4 else argv[3] 
 
    is_memory_intensive = use_generator 
    pretrained_model = pretrained_weigths 
    np.random.seed(1234) 
 
    dataset = Dataset() 
    dataset.load(input_path, generate_binary_sequences=True) 
    dataset.save_metadata(output_path) 
    dataset.voc.save(output_path) 
    generator = 0 
    steps_per_epoch = 0 
 
    if not is_memory_intensive: 
        dataset.convert_arrays() 
 
        input_shape = dataset.input_shape 
        output_size = dataset.output_size 
 
        print(len(dataset.input_images), len(dataset.partial_sequences), len(dataset.next_words)) 
        print(dataset.input_images.shape, dataset.partial_sequences.shape, dataset.next_words.shape) 
    else: 
        gui_paths, img_paths = Dataset.load_paths_only(input_path) 
 
        input_shape = dataset.input_shape 
        output_size = dataset.output_size 
        steps_per_epoch = dataset.size / BATCH_SIZE 
 
        voc = Vocabulary() 
        voc.retrieve(output_path) 
 
        generator = Generator.data_generator(voc, gui_paths, img_paths, batch_size=BATCH_SIZE, 
                                             generate_binary_sequences=True) 
 
    model = pix2code(input_shape, output_size, output_path) 
 
    if pretrained_model is not None: 
        model.model.load_weights(pretrained_model) 
 
    if not is_memory_intensive: 
        model.fit(dataset.input_images, dataset.partial_sequences, dataset.next_words) 
    else: 
        model.fit_generator(generator, steps_per_epoch=steps_per_epoch) 
 
def func_generate_model(argv): 
    trained_weights_path = «« 
    trained_model_name = «« 
    input_path = «« 
    output_path = «« 
    search_method = «« 
    if len(argv) < 4: 
        print(«Error: not path») 
        exit(0) 
    else: 
        trained_weights_path = argv[0] 
        trained_model_name = argv[1] 
        input_path = argv[2] 
        output_path = argv[3] 
        search_method = «greedy» if len(argv) < 5 else argv[4] 
 
    meta_dataset = np.load(«{}/meta_dataset.npy».format(trained_weights_path), allow_pickle=True) 
    input_shape = meta_dataset[0] 
    output_size = meta_dataset[1] 
 



 
 

 

    model = pix2code(input_shape, output_size, trained_weights_path) 
    model.load(trained_model_name) 
 
    sampler = Sampler(trained_weights_path, input_shape, output_size, CONTEXT_LENGTH) 
 
    file_name = basename(input_path)[:basename(input_path).find(«.»)] 
    evaluation_img = Utils.get_preprocessed_img(input_path, IMAGE_SIZE) 
 
    if search_method == «greedy»: 
        result, _ = sampler.predict_greedy(model, np.array([evaluation_img])) 
        print(«Result greedy: {}».format(result)) 
    else: 
        beam_width = int(search_method) 
        print(«Search with beam width: {}».format(beam_width)) 
        result, _ = sampler.predict_beam_search(model, np.array([evaluation_img]), beam_width=beam_width) 
        print(«Result beam: {}».format(result)) 
 
    with open(«{}/{}.gui».format(output_path, file_name), ‘w’) as out_f: 
        out_f.write(result.replace(START_TOKEN, ««).replace(END_TOKEN, ««)) 
 
    result_path = str(output_path)+»/»+str(file_name)+».gui» 
    return result_path 
 
def func_compile_model(argv): 
    input_file = «« 
    length = len(argv) 
    if length != 0: 
        input_file = argv[0] 
    else: 
        print(«Error: not path») 
        exit(0) 
 
    FILL_WITH_RANDOM_TEXT = True 
    TEXT_PLACE_HOLDER = «[]» 
 
    dsl_path = «web-dsl-mapping.json» 
    compiler = Compiler(dsl_path) 
 
    def render_content_with_text(key, value): 
        if FILL_WITH_RANDOM_TEXT: 
            if key.find(«btn») != -1: 
                value = value.replace(TEXT_PLACE_HOLDER, Utils_2.get_random_text()) 
            elif key.find(«title») != -1: 
                value = value.replace(TEXT_PLACE_HOLDER, Utils_2.get_random_text(length_text=5, space_number=0)) 
            elif key.find(«text») != -1: 
                value = value.replace(TEXT_PLACE_HOLDER, 
                                      Utils_2.get_random_text(length_text=56, space_number=7, with_upper_case=False)) 
        return value 
 
    file_uid = basename(input_file)[:basename(input_file).find(«.»)] 
    path = input_file[:input_file.find(file_uid)] 
 
    input_file_path = «{}{}.gui».format(path, file_uid) 
    output_file_path = «{}{}.html».format(path, file_uid) 
 
    compiler.compile(input_file_path, output_file_path, rendering_function=render_content_with_text) 
    return output_file_path 
 


