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Анотація. Стаття присвячена аналізу та дослідженню генеративно-

змагальних мереж (різновиду нейромереж) у контексті їхньої класифікації. У 

матеріалі розглядаються  існуючі класифікації генеративно-змагальних мереж 

та пропонується власний підхід до їх класифікації за результатами аналізу 

наукових джерел. 

Ключові слова: генеративно-змагальна мережа, GAN, нейромережа, 

машинне навчання, навчання без учителя. 



Постановка проблеми. Генеративно-змагальні мережі (англ. Generative 

adversarial network, GAN) – технологія, яка надає якісно новий спосіб синтезу 

й розпізнавання даних. Тому зараз постійно ведеться робота з розробки нових 

різновидів GAN, в яких відбуваються зміни в структурі, модифікації 

елементів, алгоритмів тощо. Спроби класифікувати усі існуючі GAN поки що 

є обмеженими. Це значно ускладнює вибір конкретного алгоритму 

генеративно-змагальної мережі розробниками та науковцями, що планують 

застосовувати GAN у своїх проєктах. 

Стан дослідження. У 2014 році ряд дослідників, серед яких були 

I. J. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, у спільній науковій роботі 

представили базову архітектуру генеративно-змагальних мереж. Відтоді ця 

технологія отримала різні напрямки розвитку. 

Так, проблему умовного синтезу зображень за допомогою розширення 

AC-GAN розглядали A. Odena, C. Olah, J. Shlens, дослідженню генеративно-

змагальних мереж з максимізацією інформації (InfoGAN) присвячені роботи 

X. Chen, Y. Duan, розширення класичної GAN, де використовується згорткова 

нейронна мережа (DCGAN), вивчали A. Radford, L. Metz, S. Chintala.  

У той же час відбувалися дослідження класифікаційних підходів до  GAN  

та здійснювалися спроби класифікації генеративно-змагальних мереж  за 

певними критеріями (M. Alhamid, A. Odena, C. Olah, J. Shlens).  

Праці згаданих дослідників допомогли розглянути проблему класифікації 

GAN та запропонувати підхід, що базується на матеріалах їхніх досліджень. 

Мета статті полягає в аналізі та класифікації видів сучасних генеративно-

змагальних мереж. 

Виклад основного матеріалу. Генеративно-змагальні мережі – це 

нейромережева архітектура машинного навчання без учителя, представлена 

I. J. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza у 2014 році [1]. 

Класична структура GAN функціонує за алгоритмом, представленим на 

рис. 1. Вона базується на системі з двох нейронних мереж, у якій одна мережа  

(генератор) генерує зразки, а інша (дискримінатор) намагається відрізнити 



справжні зразки від несправжніх. Оскільки структуру GAN можна природно 

проаналізувати за допомогою інструментів теорії ігор, GAN містять у своїй 

назві поняття «змагальні». 

Завдання генеративної моделі полягає в імітації реальних даних та 

генерації фальшивих вибірок із випадковими вхідними шумами. Натомість 

завданням дискримінаційної моделі є оцінка всіх вхідних даних: частина 

містить реальні дані, а решта є згенерованими. У процесі навчання дві моделі 

тренуються по черзі. Генератор і дискримінатор оптимізують себе, щоб 

конкурувати між собою до досягнення динамічного балансу. Між ними 

відбувається антагоністична гра. 

 

Рис. 1 – Загальна структура класичної генеративно-змагальної мережі [2] 

Коли дискримінатор успішно ідентифікує реальні та згенеровані зразки, 

параметри його моделі не змінюються, а генератор отримує значні оновлення 

параметрів моделі. Протилежний процес відбувається, якщо дискримінатор 

хибно ідентифікує створений генератором зразок. 

Представлена робота викликала зацікавленість наукової спільноти до 

створення реалістичних зображень, аудіо-, відеоданих та синтетичних даних 

загалом. Упродовж шести років існування GAN різні команди розробників 

займалися вдосконаленням GAN-алгоритму. У результаті були побудовані 

рішення, що надають переваги в певних аспектах генерації й розпізнавання 

медіа даних. Через велику кількість GAN вичерпна класифікація є складним 

завданням. 



Утім дослідники штучного інтелекту виконали спроби класифікувати 

генеративно-змагальні мережі. M. Alhamid розглянув різновиди генеративно-

змагальних мереж та запропонував підхід до класифікації, згідно з яким будь-

яку GAN можна віднести до одного з двох типів – ті, що розширюють 

оригінальну архітектуру GAN, та ті, що її масштабують [3]. На рис. 2 показана 

схема класифікації, запропонована автором. 

 

Рис. 2 – Огляд типів моделей архітектури GAN зс класифікацією 

M. Alhamid [3] 

Згідно з цим підходом, до моделей, що розширюють оригінальну GAN, 

слід віднести такі види генеративно-змагальних мереж, як DCGAN, cGAN, 

InfoGAN, StackGAN, Pick2Pix, а до тих, що масштабують – WGAN, ProGAN, 

BigGAN, StyleGAN, CycleGAN. 

Щоб усвідомити, що означає розширення класичної архітектури GAN, 

слід ознайомитися зі схемами, які представили A. Odena, C. Olah, J. Shlens у 

своїй праці [4] як власний варіант класифікації GAN. Їхня класифікація вже 

включала моделі, які M. Alhamid пізніше визначив як ті, що виконують 

розширення. 



Згідно з класифікацією, до моделей генеративно-змагальних мереж, які 

розширюють оригінальну архітектуру, M. Alhamid [3] відносить такі GAN: 

cGAN (Conditional GAN). Мережа, у якій втілена ідея створення міток 

класу для кожного зображення. Мітка подається як в генератор, так і в 

дискримінатор. На основі цих міток генератор навчається створювати 

реалістичні зображення. Дискримінатор вчиться розрізняти фальшиві зразки, 

одночасно перевіряючи мітки [5]. Багато існуючих сьогодні моделей GAN 

відштовхуються саме від cGAN. На рис. 3 представлено деякі з цих моделей за 

класифікацією A. Odena, C. Olah, J. Shlens [4]. 

 

Рис. 3 – Класифікація моделей GAN [4] 

DCGAN (Deep convolutional GAN). Розширення класичної GAN, де 

використовується архітектура CNN (згорткова нейронна мережа) та навчання 

через фільтри [6]. У DCGAN пакетна нормалізація виконується в обох 

мережах, тобто в мережі генератора та мережі дискримінатора. Завдяки цьому 

можна передавати стилі із вихідного набору зразків до нового набору.  

StackGAN. Застосовується для генерації зображень (256×256), 

наближених до реальних, базуючись на текстовому описі. У StackGAN діє 

двоетапна генерація. На першому етапі (Stage-I) GAN малює скетчі з 

примітивними формами і кольорами та низькою роздільністю відповідно до 

текстового опису. На другому етапі (Stage-II) GAN приймає зображення з 



першого етапу разом з текстовим описом і створює нове – з високою 

роздільністю та фотореалістичними деталями [7]. 

InfoGAN. Використовує підхід, у якому специфічні розподіли важливих 

ознак прихованих кодів є невідомими [8]. Цей елемент InfoGAN позначений 

на рис. 3 як с. Форма початкового розподілу c дозволяє встановлювати 

контроль над режимами (ширина, висота, освітленість, кут огляду об’єкта 

тощо). Дискримінатор виводить імовірність «реальності» чи «фальшивості» 

зразка, а також задані параметри, представлені в c. 

Pix2pix. Модель, яка використовує можливості умовних GAN для 

перетворення одного набору зображень на інший [9]. Подібно до перекладу 

тексту, за допомогою Pix2pix можна виконати трансляцію одного зображення 

до іншого, надавши йому певні властивості – наприклад, колоризувати чорно-

біле фото, схематизувати зображення тощо. 

Згідно з класифікацією [3], моделі, що масштабують оригінальну GAN,  

не розширюють класичну архітектуру, але модифікують, значно 

вдосконалюють її окремі елементи. Такі GAN зазвичай мають чітку 

характеристику – які саме операції кожна з них виконує краще (або взагалі 

здатна здійснювати), порівнюючи з іншими мережами. 

CycleGAN. Мережа, яка виконує трансляцію зображень з одного домену 

об’єктів в інший за відсутності тренувальних пар [10]. Для досягнення цього 

автори CycleGAN скористалися двома GAN. Результат перетворення, 

виконаного генератором, циклічно повертається назад для отримання 

оригінального зображення. Якщо під час цього процесу трапляються втрати, 

різниця оптимізується [11]. 

StyleGAN. Представлена в 2018 році компанією Nvidia [12], ця GAN 

застосовує у моделі генератора управління стилем у кожній точці та введення 

шуму як джерела змін. StyleGAN використовується для створення зображень 

високої роздільності (1024×1024) та управління їхнім стилем, зокрема є 

можливість довільно додавати риси обличчя (зморшки, веснянки, окремі 

волоски тощо) завдяки використанню стохастичних варіацій. 



WGAN (Wasserstein GAN). У цій мережі були внесені зміни до функції 

втрати з метою встановити прямий зв’язок з якістю кінцевого зображення для 

забезпечення кращих показників збіжності [13]. Завдяки цій модифікації 

WGAN здатна самостійно визначати, в який момент час зупинити процес 

навчання. Для мережі Вассерштайна пізніше з’явився вдосконалений варіант 

Improved WGAN, що забезпечує більш швидку збіжність, покращену якість 

навчання й стабільність [14]. 

ProGAN (Progressive GAN). Мережа, побудована на базі Improved 

WGAN, яка дозволила оптимізувати підхід до генерації зображень високої 

роздільності за рахунок накладання нових шарів для генератора і 

дискримінатора під час навчання. Цей процес починається з роздільної 

здатності 4×4 пікселі, і поступово вона підвищується до 1024×1024 [15]. 

BigGAN. Тип генеративної змагальної мережі, де завдяки застосуванню 

ортогональної регуляризації до генератора та «обрізанню» прихованого 

простору вдалося підвищити масштабованість зображень, а також точність і 

стабільність результату, тоді як у великомасштабних GAN ці аспекти 

потребували вдосконалення [16, 17].  

На підставі зробленого аналізу існуючих класифікацій було здійснено 

спробу прокласифікувати нові моделі генеративно-змагальних мереж, де в 

якості критерія класифікації був обраний напрямок застосування GAN. 

Під час визначення напрямків застосування GAN для використання у 

класифікації була також проаналізована інформація, яку представив M. Stewart 

у своїй статті [18]. У результаті вивчення різновидів GAN вдалося дійти 

висновку, що більшість існуючих видів генеративно-змагальних мереж можна 

поділити на такі три групи:  

 ті, що використовуються для синтезу даних (за умовою): AttnGAN, 

BigGAN, MidiNet, ProGAN, StackGAN, StyleGAN; 

 для масштабування даних: SRGAN, BigGAN, ProGAN; 

 для маніпуляції чи стилізації даних: CycleGAN, DiscoGAN, Pix2pix, 

StarGAN. 



Візуалізація цього підходу представлена на рис. 4. Слід зазначити, що 

такий підхід до класифікації не є вичерпним, оскільки багато GAN є 

модифікованими варіантами одна одної, деякі можна застосовувати одразу для 

кількох типів задач (як то BigGAN та ProGAN, що за своєю архітектурою 

можуть бути придатні як для синтезу даних, так і для масштабування). Також 

деякі моделі GAN ще не є завершеними й потребують оптимізації алгоритму 

та виправлення проблем. 

 

Рис. 4 – Підхід до класифікації GAN за напрямком їхнього застосування 

Слід зауважити, що представлені на рис. 2-4 моделі GAN є окремими 

прикладами, що допомагають краще продемонструвати різні підходи до 

класифікації. 

Висновки. Під час дослідження був зроблений аналіз наукових джерел, 

де розглядався розвиток GAN, завдяки чому встановлено, що сьогодні існує 

багато видів генеративно-змагальних мереж. GAN загалом мають спільні 

риси, оскільки всі вони розширюють або масштабують класичну архітектуру. 

Деякі нові моделі GAN є вдосконаленням існуючих, як це сталося у випадках 

cGAN та AC-GAN, WGAN та Improved WGAN. З іншого боку, кожна модель 

GAN має певні особливості, такі як рівень комплексності архітектури, 

функціональна реалізація, алгоритм роботи тощо.  



Результатом дослідження є узагальнена класифікація GAN за ознакою 

напрямку застосування, що дозволила впорядкувати й систематизувати види 

генеративно-змагальних мереж за групами: використання для синтезу даних 

(за умовою), масштабування даних та маніпуляції чи стилізації даних. 

Треба зазначити, що деякі моделі GAN ще перебувають на стадії 

розробки: серед них багато таких, що потребують оптимізації й будуть 

оновлені, тому їхнє місце у класифікації складно визначити точно, оскільки за 

певних умов воно може змінитися. 
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