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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Задачi пошуку закономiрностей в даних та роз-
пiзнавання образiв є одними з фундаментальних та мають довгу iсторiю. Цi
задачi стали особливо затребуваними з розвитком обчислювальних потужно-
стей та зростаючiй потребi в обробцi величезних масивiв цифрових даних.

В галузi розпiзнавання образiв за час її розвитку було створено величезну
кiлькiсть пiдходiв та алгоритмiв вирiшення поставлених задач. В останнi ро-
ки увага багатьох дослiдникiв зосереджена на таких моделях розпiзнавання
як нейроннi мережi. Експерименти показали, що цi моделi наразi показують
найкращi результати в задачах класифiкацiї, детекцiї та сегментацiї зобра-
жень, вiдео, та аудiо, а також багатьох пов’язаних застосуваннях.

Основним типом моделей, що застосовуються для розпiзнавання образiв
на зображеннях, є згортковi нейроннi мережi. Рiзнi типи згорткових ней-
ронних мереж знайшли практичнi застосування в багатьох сферах, зокрема
таких як керування автономними автомобiлями, системи розпiзнавання та
трекiнгу об’єктiв, автоматизованi системи на виробництвах та в сiльському
господарствi, та багато iнших.

Проте залишається вiдкритим ряд проблем, пов’язаних з даними моделя-
ми. Перша проблема - недосконалi методи навчання нейронних мереж, що
вимагають значних ресурсiв та часу. Навчання нейронної мережi полягає у
стохастичнiй мiнiмiзацiї неопуклої функцiї похибки, загальних i швидких ме-
тодiв якої наразi не розроблено. Значний внесок в розробку алгоритмiв на-
вчання нейронних мереж внесли G. Hinton, T. Tieleman, I. Sutskever, D. P. Ki-
ngma, J. Martens, X. Glorot, Y. Bengio, O. Vinyals, H.A. Pearlmuter, L. Bottou
та iн. Друга проблема - необхiднiсть значної кiлькостi даних для ефектив-
ної роботи моделi на тестовiй вибiрцi. Ця проблема стосується в тому чи-
слi покращення iснуючих методiв регуляризацiї. Третя проблема, пов’язана
з попередньою - вiдсутнiсть гарантiй поведiнки виходу загальних згортко-
вих нейронних мереж навiть при найпростiших геометричних перетвореннях
зображення - афiнних. Значний прогрес в питаннях регуляризацiї навчання
та побудови архiтектур згорткових мереж iнварiнтних до геометричних пере-
творень в останнi роки вiдбувся завдяки роботам G. Hinton, S. Ioffe, S. Mallat,
T. Cohen.

Таким чином, задача вдосконалення методiв навчання, регуляризацiї та
методiв побудови архiтектур згорткових нейронних мереж є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-
сертацiйна робота виконувалась у вiдповiдностi до плану наукових дослi-
джень кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних наук
та кiбернетики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевчен-
ка в межах наступних науково-дослiдних тем:
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— Розробка алгоритмiв моделювання та оптимiзацiї динамiчних систем
для оборони, медицини та екологiї, номер держреєстрацiї - 0116U004777
(науковий керiвник — С.I. Ляшко).

— Математичне моделювання та оптимiзацiя динамiчних систем для обо-
рони, медицини та екологiї, номер держреєстрацiї 0219U008403 (нау-
ковий керiвник — С.I. Ляшко).

— Багаторiвневi варiацiйнi задачi, номер держреєстрацiї - 0118U002258
(науковий керiвник — В.В. Семенов).

Дослiдження також було пiдтримано NVIDIA Corporation в 2018 р. (NVI-
DIA GPU Grant наданий В.В. Семенову), Посольством Францiї в Українi в
2016 р. за програмою пiдтримки молодих українських науковцiв (2-мiсячне
стажування в Computer Science Research Laboratory Gaspard-Monge) та ла-
бораторiєю Center for Visual Computing, CentraleSuperlec, INRIA (м. Париж,
3-мiсячне стажування).

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є розробка нових ме-
тодiв навчання, регуляризацiї та нових архiтектур згорткових нейронних ме-
реж, а саме таких задач:

— Розробка стохастичних методiв навчання нейронних мереж, з авто-
матичним пiдбором параметрiв та використанням iнформацiї про ло-
кальну кривизну функцiї похибки, якi б показували кращу швидкiсть
збiжностi нiж iснуючi методи.

— Розробка та модифiкацiя iснуючих методiв регуляризацiї нейронних
мереж для покращення точностi класифiкацiї на тестових даних.

— Розробка архiтектур нейронних мереж з вбудованими властивостями
iнварiантностi виходу до певних афiнних геометричних перетворень
входу.

Об’єкт дослiдження. Згортковi нейроннi мережi для класифiкацiї зо-
бражень.

Предмет дослiдження. Методи навчання нейронних мереж, методи ре-
гуляризацiї згорткових нейронних мереж, поведiнка нейронних мереж пiд
дiєю афiнних перетворень вхiдних зображень.

Методи дослiдження. У роботi використовуються методи теорiї розпi-
знавання, математичного аналiзу та лiнiйної алгебри.

Наукова новизна одержаних результатiв. Результати, що винося-
ться на захист, стосуються розроблених методiв навчання, регуляризацiї, та
побудови архiтектур нейронних мереж. Зокрема:

— Розроблено новий стохастичний метод навчання нейронних мереж,
який використовує локальну квадратичну апроксимацiю функцiї по-
хибки у пiдпросторi малої розмiрностi. Експериментально пiдтвердже-
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но ефективнiсть методу для навчання нейронних мереж з двiчi дифе-
ренцiйовною функцiєю похибки у порiвняннi з iснуючими методами
першого та другого порядку.

— Розроблено новий метод регуляризацiї згорткових нейронних мереж
Column Drop, який можна одночасно iнтерпретувати в термiнах ау-
гментацiї даних та розгляду моделi як ансамблю менших моделей.
Отримано його теоретичне обгрунтування для випадку застосування
до останнього шар мережi. Отриманi експериментальнi пiдтверджен-
ня покращення точностi класифiкацiї на тестовiй вибiрцi у порiвняннi
з застосуванням iснуючих методiв регуляризацiї та розширення на-
вчальної вибiрки.

— Розроблено загальний фреймворк дослiдження поведiнки виходу згор-
ткових шарiв по вiдношенню до геометричних перетворень зображень.
Доведенi теореми, що описують множину можливих типiв поведiнки
виходiв згорткових шарiв пiд дiєю лiнiйних операторiв на вхiд. Роз-
роблено загальний метод для побудови архiтектур нейронних мереж,
що володiють наперед заданими властивостями вiдносно перетворень
входу.

Практичне значення одержаних результатiв. Розроблений метод
навчання нейронних мереж може бути використаний при тренуваннi довiль-
них глибоких нейронних мереж з двiчi диференцiйовними функцiями акти-
вацiї. Даний метод може бути особливо корисним при тренуваннi нейронних
мереж, якi складно тренуються методами першого порядку: автоенкодери та
рекурентнi мережi з довгими часовими залежностями. Розроблений метод
регуляризацiї Column Drop може бути застосований при тренуваннi згортко-
вих нейронних мереж для класифiкацiї для покращення точностi мережi на
тестових даних. Експерименти та теоретичнi мiркування показують, що у ви-
падку архiтектура згорткової мережi для класифiкацiї задовольняє певним
умовам, використання Column Drop звiльняє вiд необхiдностi використовува-
ти аугментацiю даних за допомогою вибору пiдзображень. Розробленi методи
щодо знаходження базових типiв поведiнки виходiв згорток та побудови ар-
хiтектур нейронних мереж з наперед заданими властивостями щодо певних
геометричних перетворень входу мають широкий спектр застосувань: покра-
щення мереж для детекцiї об’єктiв, покращення мереж що апроксимують
орiєнтацiї об’єктiв, розробка мереж, виходом яких є векторнi поля з наперед
заданими геометричними властивостям, а також можуть бути застосованi i до
мереж, входом яких є не тiльки тензори, а i iншi об’єкти, такi як зображення
на сферах та графи з певною регулярною структурою. Розроблена архiте-
ктура мережi, що дозволяє з високою точнiстю класифiкувати геометрично
перетворенi об’єкти, навiть якщо вони не присутнi в навчальнiй вибiрцi.
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Особистий внесок здобувача. Дисертацiя є самостiйною науковою
працею, в якiй висвiтленi власнi iдеї та розробки автора, що дозволили ви-
рiшити поставленi завдання. Теоретичнi положення та висновки, сформульо-
ванi в роботi, одержанi автором самостiйно та вiдображенi в опублiкованих
працях. Науковому керiвнику В. В. Семенову належать постановки задач,
загальне керiвництво та участь в обговореннi результатiв.

В [1] В. В. Семенову належить постановка задачi та коментарi, в [2] В. В. Се-
менову та J.-C. Pesquet належать загальне керiвництво та постановки задач,
G.Chierchia та E. Chouzenoux належать роздiл 3, в [3] та [4] В. В. Семенову
належать постановки задач, в [5] В. В. Семенову належать формулювання
тверджень в роздiлi Mathematical properties, в [6] дисертанту належать ко-
ментарi та огляд лiтератури, в [7] дисертанту належать результати чисельних
експериментiв, в [9] дисертант запропонував алгоритм 2.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Матерiали дисертацiйної роботи
доповiдались на мiжнародних наукових конференцiях:

— VIII мiжнародна наукова конференцiя iменi I.I. Ляшка «Обчислю-
вальна та прикладна математика», 2015 р., м. Київ

— Problems of decision making under uncertanties (PDMU), 2017 р., м.
Мукачево

— 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2017 р., о. Кос,
Грецiя

— Сучаснi проблеми математичного моделювання, обчислювальних ме-
тодiв та iнформацiйних технологiй, 2018 р., м. Рiвне

— Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Informati-
on (ICDSIAI), 2018 р., м. Київ

— Штучний iнтелект та iнтелектуальнi системи (AIIS), 2018 р., м.Київ
— The Third International Conference on Computer Science, Engineering

and Education Applications (ICCSEEA), 2020 р., м. Київ
А також доповiдались та обговорювались на таких семiнарах:
— науковий семiнар кафедри обчислювальної математики факультету

комп’ютерних наук та кiбернетики Київського нацiонального унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка, Київ, 2018, 2020

— науковий семiнар кафедри математичної iнформатики факультету ко-
мп’ютерних наук та кiбернетики Київського нацiонального унiверси-
тету iменi Тараса Шевченка, Київ, 2020

— науковий семiнар вiддiлу № 120 Iнституту кiбернетики iменi В.М. Глу-
шкова НАН України, 2017, 2020

Публiкацiї. Основнi результати викладено у 9 статтях [1–9], опублiко-
ваних у виданнях, що внесенi до перелiку наукових фахових видань України,
та додатково вiдображено в матерiалах конференцiй [10–12]. Статтi [1,2,3]
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опублiкованi у виданнях, що входять до мiжнародної наукометричної бази
даних Scopus.

Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi вступу,
чотирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (103 найменувань
на 10 сторiнках). Загальний обсяг дисертацiї становить 143 сторiнки.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовується актуальнiсть теми дисертацiї, формулюється
мета та задачi дослiдження, висвiтлюється наукова новизна та практична
цiннiсть одержаних результатiв, описується особистий внесок здобувача, на-
водиться iнформацiя про апробацiю результатiв та публiкацiї.

Перший роздiл мiстить огляд лiтератури за темою дисертацiї, а саме
опис iснуючих методiв навчання, регуляризацiї та побудови архiтектур згор-
ткових нейронних мереж якi є iнварiантними пiд дiєю геометричних перетво-
рень входу.

У другому роздiлi описується запропонований алгоритм довiрчої обла-
стi в пiдпросторi для тренування глибоких нейронних мереж.

У пiдроздiлi 2.1 описується загальна iдея методу.
Позначимо

F (w) =
1

M

M∑
i=1

Fi(w) (1)

- функцiя похибки, яка мiнiмiзується, Fi вiдповiдає похибцi мережi на i-му
елементi навчальної вибiрки, w ∈ RN - параметри нейронної мережi. По-
значимо Fj - стохастична апроксимацiя F (середнє певної кiлькостi випадко-
вих доданкiв), g(w) = ∇F (w), H(w) = ∇2F (w), gj(w) = ∇Fj(w), Hj(w) =
∇2Fj(w) - градiєнт, гесiан та їх стохастичнi апроксимацiї. Маємо:

E(gj(w)) = g(w), E(Hj(w)) = H(w) (2)

Розглянемо K-вимiрний лiнiйний пiдпростiр RN з ортонормованим бази-
сом

V = [d0 . . . dK−1] ∈ RN×K (3)

Розглянемо крок методу в лiнiйному пiдпросторi:

w ← w −
K−1∑
k=0

αkdk = w − V α (4)

Введемо такi позначення:

r = V Tgj(w);B = V THj(w)V (5)
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Q(α) = −rTα +
1

2
αTBα (6)

Локальний квадратичний розклад стохастичної апроксимацiї функцiї по-
хибки в околi поточної точки:

Fj(w − V α)− Fj(w) = Q(α) + o
(
‖α‖2

2

)
(7)

Стохастичний метод довiрчої областi полягає у мiнiмiзацiї квадратичної
апроксимацiї функцiї похибки (6) на кулi

B =
{
α ∈ RK : ‖α‖2 6 ε

}
(8)

Координати змiщення точки в базисi пiдпростору виражаються як:

α∗ = arg min
‖α‖26ε

Q(α) (9)

Пропонований метод є модифiкацiєю стохастичного методу довiрчої обла-
стi у пiдпросторi. На кожнiй iтерацiї пропонується виконувати 2 кроки. Пер-
ший крок - мiнiмiзацiя квадратичної апроксимацiї на перетинi довiрчої обла-
стi з пiдпростором, що вiдповiдає невiд’ємним власним значенням. Другий
крок алгоритму - стохастичний антиградiєнтний крок.

У пiдроздiлi 2.2 описується спосiб вибору пiдпростору на кожному кроцi.
Розглянемо двовимiрний пiдпростiр, що складається з апроксимацiї гра-

дiєнта та момента:

S2(wn) = span{∇Fj(wn), wn − wn−1} (10)

Розiб’ємо кожен з векторiв (10) на пiдвектори, що вiдповiдають рiзним
шарам (L) нейронної мережi:

d̃0
k =


d0
k

0
...
0

 , d̃1
k =


0
d1
k...

0

 , . . . , d̃L−1
k =


0
0
...

dL−1
k

 (11)

Таким чином отримаємо 2L - вимiрний пiдпростiр на кожному кроцi. Щоб
знайти базис V пiдпростору, необхiдно провести процедуру ортонормалiзацiї,
яка через блочну структуру векторiв d̃k розбивається на L незалежних про-
цедур.

У пiдроздiлi 2.3 описується алгоритм мiнiмiзацiї квадратичної функцiї
(6) на довiрчiй кулi (8) в пiдпросторi, що вiдповiдає додатнiм власним числам
матрицi B.
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Нехай власнi числа матрицi B : λ1 6 . . . λ2L, власнi вектори: v1 . . . v2L,
i0: мiнiмальний iндекс, такий що λi0 > 0

1) Знайти координати проекцiї r на власнi вектори що вiдповiдають до-
датнiй кривизнi: r̂i = rTvi

2) Знайти наближений розв’язок рiвняння (методом Ньютона):

φ+(λ) =
2L∑
i=i0

r̃2
i

(λi + λ)2 = ε2 (12)

3) Оптимальне значення для α:

α∗ =
2L∑
i=i0

r̃i
λi + λ

vi (13)

У пiдроздiлi 2.4 описуються всi деталi алгоритму, такi як процедури
вибору бектрекiнгу та лiнiйного пошуку, та наводиться покроковий алгоритм.

Пiдроздiл 2.5 мiстить результати експериментiв. Порiвнюється швид-
кiсть збiжностi наведеного алгоритму з iснуючими методами другого поряд-
ку, а також з методами першого порядку.

Для порiвняння методiв другого порядку були обранi такi методи:
— Trust region - Знаходиться мiнiмум Q(α) за обмеження ‖α‖ 6 ε. Ви-

користовується бектрекiнг та лiнiйний пошук для знаходження опти-
мального значення ε.

— Only positive -Коефiцiєнти α вибираються з пiдпростору власних ве-
кторiвB що вiдповiдають додатнiм власним числам. Напрямки вiд’ємної
кривизни iгноруються.

— Saddle free - Вiд’ємнi власнi числа B замiняються їхнiми абсолютни-
ми значеннями. Пiсля цього застосовується метод довiрчої кулi.

— Positive-negative На першому кроцi шукається мiнiмум квадрати-
чної апроксимацiї в пiдпросторi додатної кривизни в довiрчiй кулi, на
другому - в негативному.

— Negative-positive - Така ж процедура як i Positive-negative, але по-
рядок крокiв змiнений на обернений.

— Two-stage - Запропонований пiдхiд: пiсля знаходження мiнiмуму в
пiдпросторi додатньої кривизни виконується антиградiєнтний крок.

Роздiл 3 присвячений опису, теоретичному обгрунтуванню та експери-
ментальнiй валiдацiї запропонованого методу регуляризацiї Column Drop.

У пiдроздiлi 3.1 наведено вступнi мiркування, якi показують зв’язок мiж
iснуючими методами розширення даних, регуляризацiї та точностi моделi на
тестовiй вибiрцi.
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Одними з популярних iснуючих методiв покращення результатiв класи-
фiкацiї на тестових даних є:

— Дропаут (перетворює мережу на ансамбль класифiкаторiв)
— Розширення навчальної вибiрки за допомогою випадкового вибору

пiдзображень i усереднення в тестовому режимi
Метод Column Drop, описаний у роздiлi, поєднує в собi цi двi компоненти.
У пiдроздiлi 3.2 наводиться опис iдеї алгоритму та мiркування, що по-

казують зв’язок мiж запропонованою процедурою та класичними методами
регуляризацiї та розширення навчальної вибiрки.

Розглядається стандартна архiтектура згорткової нейронної мережi, що
складається з згорткових, пулiнг та повнозв’язних шарiв. Оскiльки розгля-
дається мережа для класифiкацiї, припускається, що в мережi присутнiй шар
повного пулiнгу. Розглядається довiльна колонка останнього тензора i її реце-
птивне поле на вхiдному зображеннi. Показується, що кожна така колонка -
це результат застосування однiєї i тiєї ж нелiнiйної функцiї до пiдзображення
з доповненням нулями до певного фiксованого розмiру. Таким чином, вихiд
такої згорткової нейронної мережi - це середнє виходiв менших нейронних
мереж на пiдзображеннях. Пропонується така процедура: в навчальному ре-
жимi випадково занулюються колонки тензора, а тi колонки що залишились,
усереднюються. В тестовому режимi усереднюються всi колонки тензора.

У пiдроздiлi 3.3 доводяться певнi властивостi алгоритму, що обгрунто-
вують його застосування.

Позначимо Iij - пiдзображення входу I з iндексами i та j, f(Iij,Wconv)
- нелiнiйна функцiя (фактично невелика згорткова нейронна мережа), на
вхiд якiй подається пiдзображення, а на виходi отримується колонка тен-
зора, Wconv - всi згортковi параметри нейронної мережi, Wfc - матриця пов-
нозв’язного шару tc - iндекс приналежностi входу до c-го класу, c ∈ {1 . . . C}, C
- загальна кiлькiсть класiв.

Вихiд мережi в тестовому режимi:

y (I,Wconv,Wfc) = softmax

(
Wfc

1

N 2

N∑
i=1

N∑
j=1

f (Iij,Wconv)

)
(14)

Функцiя похибки крос-ентропiї:

F (Wconv,Wfc) = −
C∑
c=1

tcln (y (I,Wconv,Wfc)) (15)

Лема 3.1 Застосування Column Drop еквiвалентно стохастичнiй мiнi-
мiзацiї мажоранти функцiї похибки.
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Доведення теореми грунтується на опуклостi функцiї похибки крос-ентропiї.

−
C∑
c=1

tcln

(
softmax

(
Wfc

1

N 2

N∑
i=1

N∑
j=1

f (Iij,Wconv)

))

6 − 1

N 2

N∑
i=1

N∑
j=1

C∑
c=1

tcln (softmax (Wfcf (Iij,Wconv)))

(16)

З леми 3.1 отримуємо такий наслiдок: в навчальному режимi занулення
всiх колонок крiм однiєї гарантує найкращий рiвень узагальнення на нових
даних.

У пiдроздiлi 3.4 обговорюється застосування алгоритму до внутрiшнiх
шарiв згорткової нейронної мережi, для яких теоретичнi мiркування наведенi
вище, не працюють, проте експерименти показують що таке застосування
покращує точнiсть мережi на тестових даних.

Пiдроздiл 3.5 мiстить експериментальнi порiвняння роботи Column Drop
з застосуванням розширення навчальної вибiрки та дропаутом.

У пiдроздiлах 3.6 та 3.7 мiстяться аналiз експериментiв та висновки.
Результати навчання мереж показують, що у випадку виконана умова на

архiтектуру (залежнiсть колонок тензора вiд пiдзображень), пропонований
метод показує кращi результати нiж розширення навчальної вибiрки та дро-
паут. У випадку архiтектура не задовольняє цiй вимозi, найкращим методом
регуляризацiї є аугментацiя даних, а Column Drop та Dropout показують схо-
жi результати.

У випадку використання глибших мереж, таких, що вищезгадана умова
не виконується, Column Drop для пулiнг шарiв слiд комбiнувати з dropout
для згорткових шарiв.

Роздiл 4 присвячений побудовi архiтектур згорткових нейронних мереж
з заданими властивостями виходу вiдносно деяких геометричних перетворень
входу.

У пiдроздiлi 4.1 описуються можливi застосування згорткових нейрон-
них мереж, вихiд який поводить себе певним передбачуваним чином пiд дiєю
геометричних перетворень входу.

У пiдроздiлi 4.2 аналiзується диференцiйний оператор Собеля, пара ви-
ходiв якого поводить себе як вектор пiд дiєю поворотiв та симетричних вiд-
ображень входу.

Наводиться узагальнення оператора Собеля, яке поводить себе таким же
чином при поворотах та симетричних вiдображеннях, та має вигляд:

gx =

−a 0 a
−b 0 b
−a 0 a

 , gy =

 a b a
0 0 −0
−a −b −a

 (17)
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У пiдроздiлi 4.3 формулюється задача знаходження базових типiв пере-
творень пiд дiєю згорткових шарiв.

Введемо такi позначення:
x ∈ Rn - пiдзображення розгорнуте у вектор, A ∈ Rn×n - матриця лiнiй-

ного оператора, s1 . . . sm ∈ Rn: ядра згорток
Задача зводиться до пошуку si, таких що ∃λ11, λ12 . . . λmm : ∀x :

sT1Ax = λ11s
T
1 x+ . . . λ1ms

T
mx

. . .

sTmAx = λm1s
T
1 x+ . . . λmms

T
mx

(18)

Записуючи все у матричнiй формi, отримаємо формулювання задачi: зна-
йти всi Λ ∈ Rm×m, такi, що iснує матриця S ∈ Rm×n з ранком m, така що
виконується рiвнiсть

SA = ΛS (19)

Означення 4.1. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор. Назвемо матри-
цю Λ ∈ Rm×m лiвою приведеною матрицею оператора A, якщо iснує S ∈
Rm×n, rank(S) = m, така що виконується рiвнiсть (19).

Означення 4.2. Матрицю Λ ∈ Rm×m назвемо правою приведеною ма-
трицею оператора A ∈ Rn×n, якщо iснує S ∈ Rn×m, rank(S) = m така що

AS = SΛ (20)

Встановимо зв’язок мiж правими i лiвими приведеними матрицями опе-
ратора.

Лема 4.1. Λ - лiва (права) приведена матриця A тодi й лише тодi коли
ΛT - права (лiва) приведена AT .

Лема 4.2. Якщо A - невироджена, тодi всi її приведенi матрицi неви-
родженi. Λ - лiва (права) приведена матриця A тодi й лише тодi коли Λ−1

- лiва (права) приведена A−1.
Лема 4.3. Якщо Λ - права (лiва) приведена матриця, тодi ΛT - також

права (лiва) приведенi матрицi.
Лема 4.4. Множина лiвих (правих) приведених матриць дорiвнює мно-

жинi правих (лiвих) приведених матриць.
Рiвнiсть (19) вимагає знаходження лiвих приведених матриць та їх пара-

метризацiй, в той же час поняття правої приведеної матрицi нам видається
бiльш вiдповiдним наступним крокам та загальноприйнятим позначенням в
лiнiйнiй алгебрi, тому надалi будуть розглядатись властивостi та алгоритм
знаходження саме правих приведених матриць. Надалi пiд термiном приве-
дена матриця розумiтитемо саме праву приведену матрицю.
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Нехай ΛA = {Λ ∈ Rm×m|∃S ∈ Rm×n, rank(S) = m : AS = SΛ} - мно-
жина правих приведених матриць для оператора A, SA,Λ = {S|AS = SΛ} -
множина розв’язкiв (19) для фiксованої приведеної матрицi Λ та оператора
A.

Наведемо деякi властивостi приведених матриць.
Лема 4.5. Для фiксованої приведеної матрицi Λ множина SA,Λ, утво-

рює лiнiйний пiдпростiр, а отже, може бути лiнiйно параметризована.
Лема 4.6. Для кожної матрицi S ∈ SA,Λ, лiнiйна оболонка її стовпцiв

є лiнiйно iнварiантним пiдпростором вiдносно оператора A.
Лема 4.7. Якщо Λ - це приведена матриця, тодi для довiльної невиро-

дженої матрицi G ∈ Rm×m матриця G−1ΛG також є приведеною.
Лема 4.8. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор. Тодi для довiльної неви-

родженої матрицi G ∈ Rn×n множини приведених матриць A та GAG−1

спiвпадають.
З леми 4.7 та факту, що вiдношення подiбностi мiж операторами є вiдно-

шенням еквiвалентностi, випливає, що множину лiвих приведених матриць
можна розбити на класи еквiвалентностi.

Теорема 4.1. Множина лiвих приведених матриць спiвпадає з мно-
жиною усiх можливих звужень оператора A на лiнiйно iнварiантнi пiд-
простори.

Зауважимо, що хоча множини звужень оператора та лiвих приведених
матриць спiвпадають, взаємно однозначну вiдповiднiсть мiж приведеними
матрицями та iнварiантними пiдпросторами побудувати не можна: кожнiй
такiй матрицi може вiдповiдати декiлька рiзних iнварiантних пiдпросторiв.
Проте, виконується така лема.

Лема 4.9. Кожному лiнiйно iнварiантному пiдпростору вiдповiдає рiв-
но один клас еквiвалентностi приведених матриць.

Таким чином, щоб отримати керований набiр згорток необхiдно знайти
лiнiйну параметризацiю множини розв’язкiв (19) для фiксованої матрицi Λ.
Пiсля того як вiдповiдну параметризацiю знайдено, оптимальнi параметри
можуть бути знайденi пiд час тренування нейронної мережi.

Оскiльки накладена умова rank(S) = m, отримуємо обмеження на мо-
жливi розмiрностi приведених матриць: 1 <= m <= n.

Лема 4.10. Множина лiвих приведених матриць розмiром m = 1
спiвпадає з множиною власних чисел оператора A, а множини вiдповiд-
них розв’язкiв SA,Λ спiвпадають з вiдповiдними власними пiдпросторами
оператора.

Таким чином, поняття лiвої приведеної матрицi є узагальненням понят-
тя власного числа, а вiдповiднi їм матрицi SA,Λ - узагальненнями власних
векторiв.
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Лема 4.11. Множина лiвих приведених матриць для m = n спiвпадає
з множиною матриць, подiбних до A.

Лема 4.12. Λ - приведена матриця оператора A тодi i лише тодi, коли
iснує невироджена матриця G, така що

G−1AG =

(
Λ P
0 Q

)
(21)

Лема 4.13. Нехай Λ - приведена матриця оператора A. Тодi її ха-
рактеристичний полiном є дiльником характеристичного полiнома A, а її
мiнiмальний полiном є дiльником мiнiмального полiнома A.

Лема 4.14. Нехай Λ ∈ Rm×m - приведена матриця оператора A ∈ Rn×n.
Тодi для довiльного полiнома p виконується: Null (p(Λ)) 6 Null(p(A)),
rank(p(Λ)) 6 rank(p(A)).

Лема 4.15. Нехай Λ ∈ Rm×m - приведена матриця оператора A ∈ Rn×n.
Тодi для довiльного полiнома p та довiльного натурального числа i ∈ N
виконується:

Null
(
pi+1(Λ)

)
−Null

(
pi(Λ)

)
6 Null

(
pi+1(A)

)
−Null

(
pi(A)

)
(22)

Лема 4.16. Нехай MA(λ) = pn11 (λ)pn22 (λ) . . . pnkk (λ) - мiнiмальний по-
лiном оператора A та його розклад на степенi лiнiйних та квадратичних
множникiв. Нехай pi(λ) = λ−λi - деякий лiнiйний дiльник мiнiмального по-
лiнома, що входить зi степiнню ni. Тодi для кожного k = 1 . . . ni жорданова
клiтина розмiром k × k

Jk(λi) =


λi 1 0 . . . 0
0 λi 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . λi 1
0 0 0 . . . λi

 (23)

є приведеною матрицею.
Нехай pi(λ) = λ2 − 2aiλ+ (a2

i + b2
i ) - незвiдний квадратичний полiном з

комплексними коренями ai±bii, що входить в розклад зi степiнню ni. Тодi
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для кожного k = 1 . . . ni матриця розмiром 2k × 2k

Jk(ai, bi) =



ai bi 1 0 0 0 . . . 0
−bi ai 0 1 0 0 . . . 0
0 0 ai bi 1 0 . . . 0
0 0 −bi ai 0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . . . . 0 0 ai bi
0 0 . . . . . . 0 0 −bi ai


(24)

є приведеною.
Таким чином, якщо жорданова форма матрицi мiстить жордановий блок

розмiру k, тодi йому може вiдповiдати блок розмiром 0, 1, . . . , k у жордановiй
формi приведеної матрицi. Розглядаючи прямi суми таких блокiв, отримува-
тимемо рiзнi жордановi форми приведених матриць. Покажемо, що всi отри-
манi таким чином жордановi форми приведених матриць дiйсно покривають
всi можливi жордановi форми приведених матриць.

Теорема 4.2. Нехай A : Rn → Rn - заданий лiнiйний оператор, Λ ∈
Rm×m - деяка матриця. Нехай для кожного дiйсного власного числа λ та
розмiру k оператор A має в жордановiй формi nk(λ) жорданових блокiв
Jk(λ) (розмiром k × k), а оператор Λ - ck(λ) жорданових блокiв. Нехай
nk(a, b) - це кiлькiсть жорданових блокiв Jk(ai, bi) оператора A для кожної
пари комплексних власних чисел a ± bi, ck(a, b) - кiлькiсть таких блокiв у
жордановiй формi Λ.

Нехай KA(λ) - максимальний розмiр жорданового блоку оператора A з
дiйсним власним значенням λ, KA(a, b) - половина максимального розмiру
жорданового блоку оператора A для пари комплексних власних чисел a± bi,
KΛ(λ), KΛ(a, b) - вiдповiднi значення для Λ. Якщо λ чи a± bi не є власними
числами оператора, тодi вiдповiднi значення вважаємо нулями.

Λ - є правою приведеною матрицею A тодi й лише тодi, якщо викону-
ються умови:

1) Множина власних чисел (дiйсних i пар комплексних) Λ є пiдмножи-
ною власних чисел A.

2) Для усiх λ - дiйсних власних чисел A:

KΛ(λ) 6 KA(λ)
c1(λ) + · · ·+ cKA(λ)(λ) 6 n1(λ) + · · ·+ nKA(λ)(λ)

c2(λ) + · · ·+ cKA(λ)(λ) 6 n2(λ) + · · ·+ nKA(λ)(λ)

. . .

cKA(λ)(λ) 6 nKA(λ)(λ)

(25)
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3) Для усiх пар комплексних власних чисел a± bi оператора A:

KΛ(a, b) 6 KA(a, b)
c1(a, b) + · · ·+ cKA(a,b)(a, b) 6 n1(a, b) + · · ·+ nKA(a,b)(a, b)

c2(a, b) + · · ·+ cKA(a,b)(a, b) 6 n2(a, b) + · · ·+ nKA(a,b)(a, b)

. . .

cKA(a,b)(a, b) 6 nKA(a,b)(a, b)

(26)

Отже, теорема 4.2 для заданого оператора описує повну множину його
приведених матриць за допомогою опису множини можливих жорданових
форм приведених матриць та леми 4.7. Таким чином, отримано опис усiх
класiв еквiвалентностi приведених матриць для заданого оператора. Проте,
кiлькiсть таких класiв еквiвалентностi є достатньо великою i швидко зростає з
розмiрнiстю оператора. Проте, наступна лема показує, що немає необхiдностi
розглядати всi можливi класи еквiвалентностi - достатньо дослiдити певний
набiр базових матриць.

Лема 4.17. Нехай Λ =


Λ1 0 . . . 0
0 Λ2 . . . 0
. . . . . . . . . . . .
0 . . . 0 Λk

 ∈ Rm×m - приведена матри-

ця оператора A, що є прямою сумою матриць Λ1 ∈ Rm1×m1 . . .Λk ∈ Rmk×mk,
m1 + . . .mk = m. Тодi Λj, j = 1 . . . k - приведенi матрицi оператора A, а
множина розв’язкiв SA,Λ є прямою сумою множин розв’язкiв SA,Λ1

, SA,Λk
.

Для зручностi введення поняття базової матрицi вiд жорданової нормаль-
ної форми перейдемо до фробенiусової нормальної форми. Це дозволить унi-
фiкувати випадки жорданових клiтин для лiнiйних та квадратичних мно-
жникiв, та дозволить виписати явний вигляд параметризацiї розв’язкiв SA,Λ.
Надалi позначатимемо супутню матрицю полiнома p через C(p).

Означення 4.3. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор, мiнiмальний
полiном оператора: MA(λ) = pn11 (λ)pn22 (λ) . . . pnkk (λ), розкладений на степенi
лiнiйних та квадратичних множникiв. Для кожного pi та кожного 1 6
k 6 nk матрицю C(pki ) назвемо базовою приведеною матрицею.

Лема 4.18. Кожна базова приведена матриця є приведеною матрицею.
Лема 4.19. Кожна приведена матриця подiбна прямiй сумi базових

приведених матриць.
Теорема 4.3. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор, pi - лiнiйний або

незвiдний квадратичний дiльник мiнiмального полiнома, що входить до його
розкладу зi степiнню ni, k - натуральне число, що не перевищує ni, m =
deg(pki ) (тобто m може дорiвнювати k або 2k), pki (λ) = λm + a1λ

m−1 +
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· · · + λm. Нехай V = Ker(pki (A)). Тодi Λ = C(pki ) ∈ Rm×m - базова незвiдна
матриця, а параметризацiя розв’язкiв рiвностi має вигляд

SA,Λ =
{[
v|Av| . . . |Am−1v

]
|v ∈ V

}
(27)

Наводить повний алгоритм знаходження базових приведених матриць опе-
ратора A та вiдповiдних параметризацiй SA,Λ.

Розглянемо природнє узагальнення мiркувань, наведених вище, для ви-
падку одночасного застосування декiлькох операторiв.

Означення 4.4. Нехай A1 . . . Al ∈ Rn× - набiр операторiв. Набiр ма-
триць Λ1 . . .Λl ∈ Rm×m назвемо приведеними, якщо iснує S ∈ Rn×m, така
що rank(S) = m та виконуються рiвностi:

A1S = SΛ1

. . .

AkS = SΛk

(28)

Означення 4.20. Нехай (Λ1 . . .Λl) - набiр приведених матриць деяких
операторiв. Тодi для довiльної невиродженої матрицi G ∈ Rm×m набiр ма-
триць(
G−1Λ1G . . . G

−1ΛlG
)
є приведеним.

Задача пошуку всiх наборiв приведених матриць для довiльного набору
операторiв наразi не є вирiшеною. Проте, можна знайти деяку пiдмножину
приведених матриць та вiдповiдних параметризацiй використовуючи базовi
приведенi матрицi для кожного оператора A1 . . . Al ∈ Rn× окремо. Для цього
необхiдно розглянути всi можливi комбiнацiї приведених матриць окремих
операторiв (використовуючи операцiю прямої суми мiж базовими матрицями
одного оператора для узгодження розмiрiв матриць мiж рiзними оператора-
ми), та для кожної комбiнацiї знайти розв’язок системи (28) для знаходження
параметризацiй ядер.

У пiдроздiлi 4.4 проводиться застосування алгоритму до операторiв си-
метричного вiдображення та повороту, а також їх комбiнацiї для для згорток
розмiру 3 × 3, а також до згорток на зображеннях з шестикутними пiксе-
лями. Показується, що одна з отриманих параметризацiй ядер спiвпадає з
узагальненим оператором Собеля.

У пiдроздiлi 4.5 наводиться загальний опис методу побудови архiтекту-
ри мережi, яка має потрiбнi властивостi пiд дiєю деяких операторiв на вхiд,
та наводяться результати експериментiв.

Метод побудови полягає у комбiнацiї G-згорткової мережi, вихiд якої є
еквiварiантним до вiдповiдного геометричного перетворення, та застосуваннi
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вiдповiдним чином параметризованої згортки до виходу. Показано, що вихiд
такої комбiнованої мережi вiдповiдним чином змiнюється при геометричних
перетворенях входу.

В якостi застосування наводиться архiтектура мережi, яка здатна класи-
фiкувати повернутi зображення в тестовiй вибiрцi навiть якщо у навчальнiй
вибiрцi всi зображення мали фiксовану орiєнтацiю. Наводяться результати
експериментiв, що показують, що запропонований пiдхiд показує кращу те-
стову точнiсть нiж iснуючi методи.

Пiдроздiл 4.6 мiстить висновки до роздiлу 4.

ВИСНОВКИ

Основнi результати дисертацiї:
— Побудовано стохастичний двокроковий алгоритм довiрчого регiону в

пiдпросторi для навчання нейронних мереж. Метод вирiшує проблему
повiльного навчання для деяких типiв глибоких нейронних мереж,
функцiя активацiї яких двiчi диференцiйовна.

— Розроблено новий метод регуляризацiї згорткових нейронних мереж
Column Drop. Отримано теоретичне обгрунтування методу через пред-
ставлення згорткової нейронної мережi як середнього менших згор-
ткових мереж, застосованих на пiдзображеннях вхiдного зображення.
Отримано iнтерпретацiю методу в термiнах досягнення приблизної iн-
варiантностi класифiкацiї до вибору пiдзображення.

— Розроблено набiр iнструментiв для аналiзу операторiв на зображеннi
в контестi геометричних перетворень та побудови базових матриць та
вiдповiдних параметризацiй згорткових ядер. Доведено теореми, що
описують множину можливих типiв поведiнки виходiв згорткових ша-
рiв пiд дiєю деяких геометричних операторiв на вхiд. Показано, що всi
можливi типи поведiнки виходу згорткового шару є комбiнацiєю де-
кiлькох базових типiв. Для операторiв симетричного вiдображення та
повороту показано, що згортковi шари з вiдповiдними базовими типа-
ми поведiнки детектують ознаки на зображеннях з певною кiлькiстю
осей симетрiї.

— На основi розробленого алгоритму знаходження базових матриць по-
будовано метод конструювання архiтектур згорткових мереж, що по-
казують бажанi властивостi виходу пiд дiєю геометричних операторiв
на вхiд. Як одне з застосувань побудовано архiтектуру згорткової ме-
режi для розпiзнавання геометрично перетворених об’єктiв.

— Проведена експериментальна валiдацiя розроблених методiв. Встанов-
лено, що запропонований двокроковий метод навчання працює швид-
ше, нiж iснуючi методи першого та другого порядку у випадку нейрон-
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на мережа є достатньо глибокою. Показано, що застосування Column
Drop пiд час навчання призводить до вищої точностi класифiкацiї у
порiвняннi з iснуючими методами регуляризацiї у випадку виконан-
ня описаних умов на архiтектуру мережi. Пiдтверджено ефективнiсть
запропонованої архiтектури для досягнення геометрично iнварiантної
класифiкацiї за допомогою експериментального порiвняння з iсную-
чими методами.
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АНОТАЦIЯ

Дудар В.В. Оптимiзацiйнi алгоритми навчання та iнварiантнiсть до гео-
метричних перетворень нейронних мереж. — Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-
тичних наук за спецiальнiстю 01.05.01 —теоретичнi основи iнформатики
та кiбернетики. —Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шев-
ченка Мiнiстерства освiти i науки України, Київ, 2020.

Дисертацiя присвячена розробцi та теоретичному обгрунтуванню нових
алгоритмiв навчання та регуляризацiї згоркових нейронних мереж. В роботi
побудовано двокроковий метод довiрчої областi в пiдпросторi для навчання
нейронних мереж з двiчi диференцiйовною функцiєю активацiї. Запропоно-
ваний метод використовує iнформацiю другого порядку (другi похiднi фун-
кцiї похибки) для автоматичного пiдбору довжини i напрямкiв крокiв. Екс-
перименти показують, що розроблений метод працює швидше нiж iснуючi
методи другого порядку та першого порядку у випадку мережа, що трену-
ється, достатньо глибока. Розроблено новий метод регуляризацiї нейронних
мереж Column Drop, який можна одночасно iнтерпретувати в термiнах роз-
ширення навчальної вибiрки та представлення згорткової нейронної мережi
як ансамблю менших нейронних мереж. Даний метод накладає певнi умови
на архiтектуру мережi, при виконаннi яких метод показує кращi результати
нiж дропаут та метод розширення навчальної вибiрки за допомогою вибору
пiдзображень. Розроблено метод побудови архiтектури згорткових нейронних
мереж з заданою поведiнкою щодо деяких геометричних перетворень входу.
Розроблено пiдхiд для аналiзу згорткових шарiв вiдповiдно до лiнiйних пе-
ретворень вхiдного зображення та знаходження базових типiв перетворень
виходу згорткового шару. За допомогою розроблених iнструментiв проаналi-
зовано оператори симетричного вiдображення та повороту, а також їх ком-
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бiнацiю. За допомогою наведеного методу розроблено та протестовано архi-
тектуру нейронної мережi, яка дозволяє з високою точнiстю класифiкувати
повернутi зображення навiть у випадку у навчальнiй вибiрцi такi зображення
не присутнi.

Ключовi слова: згорткова нейронна мережа, методи навчання згортко-
вих нейронних мереж, регуляризацiя згорткових нейронних мереж, iнварiан-
тнiсть до геометричних перетворень, iнварiантнiсть до вибору пiдзображень,
керованi ядра.
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вых алгоритмов обучения и регуляриации сверточных нейронных сетей. В
работе построен двушаговый метод доверительной области в подпространс-
тве для обечения нейронных сетей с дважды дифференциируемой функцией
активации. Предроженный метод использует информацию второго порядка
(вторые производные функции ошибки) для автоматического подбора длин-
ны и направлений шагов. Эксперименты показывают, что разработанный ме-
тод работает быстрее чем существующие методы второго порядка и методы
первого порядка в случае достаточной глубины обучаемой сети. Разработан
новый метод регуляризации нейронных сетей Column Drop, который можно
одновременно интерпретировать в терминах расширения обучаемой выборки
и представления сверточной нейронной сети как ансамбля меньших нейрон-
ных сетей. Данный метод накладывает определенные условия на архитектуру
сети, при исполнении которых метод показывает лучшие результаты чем дро-
паут и метод расширения обучающей выборки при помощи выбора случай-
ных подизображений. Разработан метод построения архитектур сверточных
нейронных сетей с заданным поведением относительно некоторых геометри-
ческих преобразований входа. Разработан подход для анализа сверточных
шаров относительно линейных преобразований входного изображения и нахо-
ждения базовых типов преобразований выхода сверточного шара. С помощью
разработанных инструментов проанализированы операторы симметричного
отображения и поворота, а также их комбинацию. С помощью этого метода
разработана и протестирована архитектура нейронной сети, которая позволя-
ет с высокой точностью классифицировать геометрически преобразованные
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обьекты, даже в случае такие изображения не присутствуют в обучающей
выборке.

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, методы обучения нейрон-
ных сетей, регуляризация сверточных нейронных сетей, инвариантность к
геометрическим преобразованиям, инвариантность к вибору подзображений,
управляемые ядра.
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Thesis is devoted to the development and theoretical foundation of new
algorithms for training and achieving invariance to geometric transformations
of neural networks.

A two-stage subspace trust region approach is developed for deep neural
network training. Proposed method uses second order information (second
derivatives of the error fucntion) for making steps in the weight space. Ex-
periments show that proposed method works faster than exsiting methods of
second order and methods of first order in case network is deep enough. We
developed new regularization method called Column Drop. It can be inter-
preted in terms of training set augmentation and representing convolutional
neural network as an ensemble of smaller models acting on different subimages
of the input. This method imposes some limitations on neural architecture. It
case these conditions are satisfied, it shows better resuts than dropout and data
augmentation on test set. A novel architecture of convolutional neural network
if developed, that can be used to contrtuct models with needed behaviour under
some geometric transformations of the input. We developed tools for analysis
of convolutional layers of the network with respect to linear transformation of
image patches. These tools can be used to find basic transformation types and
corresponding parametrizations of convolutional kernels. This approach was
used for construction of neural architecture that allows network to generalize
on rotated images even in case network was not trained on them.

Key words : convolutional neural network, second order methods for neural
network training, regularization of convolutional neural networks, invariance of
neural network to geometric transformations, invariance to subimage selection,
steerable convolutional kernels.


