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АНОТАЦIЯ

Дудар В.В. Оптимiзацiйнi алгоритми навчання та iнварiантнiсть до гео-

метричних перетворень нейронних мереж. —Квалiфiкацiйна наукова праця

на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-

матичних наук за спецiальнiстю 01.05.01 —теоретичнi основи iнформа-

тики та кiбернетики. —Київський нацiональний унiверситет iменi Та-

раса Шевченка Мiнiстерства освiти i науки України, Київ, 2020.

Згортковi нейроннi мережi за останнi роки стали одним з найбiльш по-

ширених iнструментiв для вирiшення широкого кола задач в обробцi зобра-

жень, розпiзнаваннi образiв та сумiжних галузях. Головними факторами,

що спричинили розповсюдження їх використання в практичних задачах,

стали поява значної кiлькостi даних для навчання, розвиток спецiалiзова-

них графiчних процесорiв, та поява бiльш ефективних архiтектур та мето-

дiв регуляризацiї, що дозволило моделям показувати кращий рiвень уза-

гальнення на нових даних.

Одними з головних складнощiв, що виникають в практичних застосу-

ваннях, залишаються низька швидкiсть навчання та недостатнiй рiвень

узагальнення при малiй кiлькостi навчальних даних. Недосконалiсть на-

вчальних алгоритмiв породжує необхiднiсть значної кiлькостi iтерацiй та

обчислень при навчаннi нейронної мережi, а також можливi проблеми збi-

жностi до локального мiнiмуму чи сiдлової точки. Недостатнiй рiвень уза-

гальнення спричиняє потребу у великiй кiлькостi навчальних даних, якi в

багатьох випадках на практицi складно отримати.

Дисертацiя присвячена розробцi та теоретичному обгрунтуванню но-

вих алгоритмiв навчання, нових архiтектур, та нових методiв регуляризацiї

згорткових нейронних мереж.

Робота складається зi вступу та чотирьох роздiлiв, перший з яких є
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оглядом лiтератури за темою дослiдження.

Другий роздiл присвячено опису запропонованого методу навчання ней-

ронних мереж. Побудований метод навчання використовує iнформацiю дру-

гого порядку (другi похiднi функцiї похибки) для побудови квадратичної

апроксимацiї функцiї похибки. Оскiльки кiлькiсть змiнних навчання є зав-

жди великою (може мати порядок мiльярдiв), квадратична апроксимацiя

будується в низьковимiрному пiдпросторi, базис якого утворюють блоки

стохастичної апроксимацiї градiєнта та блоки вектора моменту. Оскiльки

кiлькiсть доданкiв функцiї похибки також є великою, обчислюються стоха-

стичнi апроксимацiї градiєнта та Гессiана в пiдпросторi в точцi. Оскiльки

функцiя похибки не є опуклою, було проведено експерименти для визна-

чення оптимальної стратегiї руху в напрямках вiд’ємної кривизни (що вiд-

повiдають вiд’ємним власним значенням Гессiана). Дослiдження показали,

що способом, що призводить до найшвидшого зменшення функцiї похибки,

є двокроковий метод з такою послiдовнiстю дiй. На першому кроцi в пiд-

просторi додатньої кривизни проводиться мiнiмiзацiя квадратичної апро-

ксимацiї на довiрчiй кулi. На другому кроцi виконується антиградiєнтний

крок. Пiд час обох крокiв розмiр довiрчої кулi та довжини антиградiєнтно-

го кроку визначаються за допомогою бектрекiнгу та лiнiйного пошуку, що

прибирає необхiднiсть пiдбору параметрiв навчання.

Проведенi експерименти показують, що розроблений метод працює швид-

ше нiж iснуючi методи першого та другого порядку у випадку мережа, що

тренується, достатньо глибока та має двiчi диференцiйованi функцiї акти-

вацiї.

У третьому роздiлi приводиться опис нового методу регуляризацiї ней-

ронних мереж Column Drop. Розроблений метод використовує властивостi

архiтектури згорткової нейронної мережi для класифiкацiї для її представ-

лення як ансамблю менших нейронних мереж, що дiють на пiдзображен-

нях. З iншого боку, вдалось отримати теоретичну iнтерпретацiю методу в
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термiнах розширення навчальної вибiрки за рахунок вибору випадкових

пiдзображень. Розроблено теоретичне обгрунтування даного методу для

випадку його застосування до останнього шару мережi. Експерименти по-

казали, що метод покращує узагальнюючi властивостi згорткових мереж

для класифiкацiї i у випадку застосування до внутрiшнiх шарiв мереж.

Метод накладає певнi умови на архiтектуру мережi, при виконаннi його

застосування показує кращi результати нiж дропаут та метод розширення

навчальної вибiрки за допомогою вибору пiдзображень. У випадку умо-

ви на архiтектуру не виконуються, найкращим рiшенням видається ком-

бiнацiя дропауту для згорткових шарiв та Column Drop для пулiнг шарiв

мережi.

Четвертий роздiл присвячено методу побудови архiтектури згорткових

нейронних мереж з заданою поведiнкою щодо деяких геометричних пе-

ретворень входу. В рамках вирiшення цiєї задачi було розв’язано ширшу

задачу аналiзу згорткових шарiв вiдповiдно до лiнiйних перетворень вхi-

дного зображення та знаходження базових типiв перетворень виходу згор-

ткового шару. Для заданого лiнiйного оператора, що дiє на пiдзображення,

сформульовано та доведено алгоритм знаходження всiх можливих пара-

метризацiй згорток, виходи яких лiнiйно змiнюються пiд дiєю оператора

на зображення. Розробленi iнструменти є достатньо загальними та можуть

бути застосованi до широкого кола геометричних перетворень.

За допомогою розроблених методiв проаналiзовано оператори симетри-

чного вiдображення та повороту, а також їх комбiнацiю, як найбiльш по-

ширенi на практицi. Отриманi результати показують, що множини всiх

можливих параметризацiй згорток та типiв поведiнки виходiв згорткових

шарiв розбиваються на класи, кожен з яких має гарну геометричну iнтер-

претацiю в термiнах кiлькостi осей симетрiї ознак, якi данi класи детекту-

ють на зображеннi. Отриманий метод може бути узагальненим на згортки

на iнших структурах, таких як трьохвимiрнi зображення, зображення на



5

сферах, графи певної регулярної структури та iнше. Як приклад, у робо-

тi наведено аналiз операторiв повороту та симетричного вiдображення на

зображеннях з шестикутними пiкселями.

Отриманi параметризацiї згорток можуть бути ефективно застосова-

нi у випадку, якщо вхiднi тензори змiнюються еквiварiантно до заданих

геометричних перетворень входу. Цього можна досягти використавши гру-

повi згортковi нейроннi мережi у зв’язцi з отриманими параметризованими

ядрами згорток. Наводиться опис методу побудови архiтектури мережi з

заданою поведiнкою виходу пiд дiєю геометричних перетворень входу для

загального випадку.

Як один з прикладiв застосування, розроблено та протестовано архiте-

ктуру нейронної мережi, яка дозволяє з високою точнiстю класифiкувати

геометрично перетворенi зображення, у випадку в навчальнiй вибiрцi такi

зображення не присутнi.

Проведенi дослiдження мають широкi практичнi застосування для на-

вчання, регуляризацiї та побудови архiтектур згорткових нейронних ме-

реж. Матерiали роботи були використанi при виконаннi науково-дослiдних

тем «Розробка алгоритмiв моделювання та оптимiзацiї динамiчних систем

для оборони, медицини та екологiї» (№ДР 0116U004777), «Математичне

моделювання та оптимiзацiя динамiчних систем для оборони, медицини та

екологiї» (№ДР 0219U008403) та «Багаторiвневi варiацiйнi задачi» (№ДР

0118U002258) та впровадженi в навчальний процес кафедри обчислюваль-

ної математики факультету комп’ютерних наук та кiбернетики Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Ключовi слова: згорткова нейронна мережа, методи навчання нейрон-

них мереж, регуляризацiя згорткових нейронних мереж, iнварiантнiсть до

геометричних перетворень, iнварiантнiсть до вибору пiдзображень, керо-

ванi ядра.
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ABSTRACT

Dudar V. Training algorithms and invariance to geometric transformations

of neural networks. — Manuscript.

Candidate’s thesis on Physics and Mathematics, speciality 01.05.01 — theore-

tical foundations of informatics and cybernetics. — Taras Shevchenko National

University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv,

2020.

Convolutional neural networks (CNNs) are one of the most popular tools

for image processing, pattern recognition and machine learning. Main factors

that caused wide CNN usage were appearance of large amount of data for

training, development of specialized graphical processors and emergence of more

efficient architectures and regularization techniques that gave models better

generalization level.

One of the main difficulties arising in practical applications remain low

training speed and insufficient generalization level for the case of small training

sample size that is very common in practice. Low convergence speed of traini-

ng algorithms causes need in high number of iterations at training stage and

possible convergence to saddle point or local minima.

Thesis is devoted to the development and theoretical foundation of new

algorithms for training, architecture construction, and achieving invariance and

equivariance to geometric transformations of neural networks.

Thesis consists of the introduction and four chapters, the first being the

literature overview.

The second chapter describes the proposed deep neural network training

algorithm. Proposed method uses second order information (second derivati-

ves of the error function) for construction of quadratic approximation of the

error function. Since number of variables is large (could be of order of billi-

ons) we build quadratic approximation in low-dimensional subspace. Basis of
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the subspace is formed by blocks of stochastic approximation to the gradient

and blocks of the moment vector. Since error function is composed of a large

number of addons, we compute stochastic approximation both to gradient and

Hessian-vector product. Since error function is not convex, we conducted experi-

ments for determination of the optimal strategy of handling negative Hessian

eigenvalues. Experiments showed that the quickest descent is achieved with

two-stage strategy. At the first step we perform minimization of the quadratic

approximation inside the trust region. At the second step we perform gradi-

ent descent step. At both stages step size is determined by backtracking and

linesearch that alleviates need in learning parameters search.

Experiments confirm that proposed method works faster compared with

existing methods of the first and second order in case network is deep enough

and has twice differentiable activation functions.

The third chapter contains description of the new regularization method

Column Drop. Proposed method used properties of convolutional neural archi-

tecture for classification to represent network as an ensemble of smaller CNNs

acting on subimages. On the other side the proposed method can be interpreted

in terms of training set augmentation by random subimage selection. We’ve

developed theoretical properties of the proposed algorithm in case it is appli-

ed to the last layer of the network. Method puts some limitations on the

architecture. In case these limitations are fulfiled the method shows better

performance than dropout and data augmentation. Otherwise the best soluti-

on seems to be use of dropout for convolutional layers and Column Drop for

pooling layers.

The fourth chapter is devoted to methods of convolutional architecture

construction with given behaviour under geometric transformations of the input.

We solved also a wider task of analysis of convolutional layers with respect to li-

near transformations of the input and finding basic types of output transformati-

ons. For the given linear operator that acts on subimage we formulated and
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proved algorithm for determining all parameterizations of convolutional kernels

for which outputs of the layer change linearly under former operator acting on

inputs. Instrumets that were developed are generally enough to be applied to

wide range of geometric transformations.

We analysed operators of rotation and horizontal image flip, and their

combinations with the use of developed methodology. Analysis shows, that the

set of all possible convolutional parameterizations and behaviour types are di-

vided into classes. These classes have nice geometrical interpretation in terms

of number of symmetry axes these convolutional layers could detect. Proposed

method can be generalized to convolutions on other data structures, such as

3-dimensional images, images on spheres, graphs of some regular structure, etc.

As an example, we provide analysis of rotational and reflectance operators on

convolutions on images with hexagonal pixels.

Obtained convolutional parameterizations can be efficiently applied in case

input tensors change in equivariant way to given geometric input transformati-

ons. This could be achieved in case group convolutional neural networks are used

in conjunction with obtained parametrized convolutional kernels. We provi-

de description of method of construction of convolutional architecture, which

outputs tensors that behave in specified manned under geometric transformati-

ons of the input.

As one application example we developed and experimentally validated

architecture of convolutional network that allows to classify geometrically trans-

formed images with high accuracy even in case such geometric transformation

are not present in the training set.

Described methods have wide practical applications for training, regulari-

zation, and architecture design of convolutional neural networks. Proposed

methods were used for the topic «Development of the algorithms of modeli-

ng and optimization of the dynamic systems of defense, medicine and ecology»

(0116U004777), Mathematical modeling and optimization of the dynamic sys-
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tems of defense, medicine and ecology» (0219U008403) and «Multilevel variati-

onal problems» (0118U002258) at the Department of Computational Mathemati-

cs at the Faculty of Computer Science and Cybernetics of the Taras Shevchenko

National University of Kyiv.

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.



10

Список публiкацiй здобувача

Статтi у наукових фахових виданнях

1. Dudar V., Semenov V. Use of Symmetric Kernels for Convolutional

Neural Networks. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol.

836. Springer, Cham, 2019. p. 3-10

2. Dudar V., Chierchia G., Chouzenoux E., Pesquet J.-C., Semenov V., A

Two-Stage Subspace Trust Region Approach for Deep Neural Network

Training, European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2017. P.

291-295

3. Dudar V., Semenov V. Spatial Transformer Steerable Nets for Rotation

and Flip Invariant Classification. Advances in Computer Science for

Engineering and Education III, vol. 1247, 2020, p. 363-372

4. Дудар В.В., Семенов В.В., Побудова архiтектур нейронних мереж

з бажаною поведiнкою пiд дiєю геометричних перетворень входу.

Журнал обчислювальної та прикладної математики, №1, 2020, с.

31-49

5. Dudar V., Semenov V. Column drop: making CNNs invariant to image

cropping, Штучний iнтелект, №2, 2018, с. 43-49

6. Чабак Л.М. Ведель Я.I. Семенов В.В. Дудар В.В. Конечное число

итераций в двухэтапных алгоритмах для решения вариационных

неравенств. Журнал обчислювальної та прикладної математики,

№2, 2017, с. 91-99

7. Denisov S., Dudar V., Semenov V., Vedel Y. A new mirror-prox algori-

thm for variational inequalities. Журнал обчислювальної та прикла-

дної математики, №1, 2017, c. 15-29.

8. Дудар В.В. Вiдновлення афiнно трансформованих зображень,Жур-

нал обчислювальної та прикладної математики, №1, 2016, с. 109-123

9. Чабак Л. М., Дудар В. В., Семенов В. В., Ведель Я. I. Метод вне-



11

шних аппроксимаций для вариационных неравенств, Журнал обчи-

слювальної та прикладної математики, №3, 2015, с. 77-84

Тези та матерiали наукових конференцiй

10. Дудар В.В. Семенов В.В. Нова функцiя похибки для логiстичної

регресiї, Матерiали конференцiї «Сучаснi проблеми математичного

моделювання, обчислювальних методiв та iнформацiйних техноло-

гiй», 2-4 березня 2018, м. Рiвне, с. 128-130

11. Denisov S.V., Semenov V.V., Dudar V.V. A two-stage proximal algori-

thm with Bregman divergence, XXIX Int. Conf. "PDMU-2017". Abstracts.

– May 10-13, 2017, Mukachevo, Ukraine. – 2017. – P. 32.

12. Дудар В.В. Сходимость схем внешних аппроксимаций для вариа-

ционных неравенств. Матерiали VIII мiжнародної наукової конфе-

ренцiї iменi I.I. Ляшка «Обчислювальна та прикладна математика»,

Київ, 8-9 жовтня 2015 р., с. 48



12

ЗМIСТ

Вступ 15

Роздiл 1. Огляд лiтератури 21

1.1. Загальний огляд нейронних мереж . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.2. Тренування нейронних мереж . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.3. Iнварiантнiсть згорткових нейронних мереж до афiнних пе-

ретворень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.4. Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Роздiл 2. Двокроковий алгоритм довiрчого регiону в пiдпро-

сторi для тренування глибоких нейронних мереж 42

2.1. Загальна iдея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.2. Вибiр пiдпростору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.3. Мiнiмiзацiя на довiрчiй кулi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.4. Деталi алгоритму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.5. Експерименти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.5.1. Порiвняння методiв другого порядку на пiдпросторi . 54

2.5.2. Порiвняння з методами першого порядку . . . . . . . 58

2.6. Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Роздiл 3. Column drop: iнварiантнiсть згорткових мереж до

вибору пiдзображення 61

3.1. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2. Опис алгоритму Column Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.3. Математичнi властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.4. Застосування до внутрiшнiх шарiв . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.5. Експерименти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



13

3.6. Аналiз експериментiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.7. Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Роздiл 4. Побудова мереж з бажаною поведiнкою пiд дiєю

геометричних перетворень входу 73

4.1. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.2. Мотивацiя: диференцiйний оператор Собеля . . . . . . . . . 75

4.3. Знаходження всiх можливих типiв перетворень для заданого

оператора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.3.1. Випадок декiлькох операторiв . . . . . . . . . . . . . 102

4.4. Деякi частковi випадки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.4.1. Оператор симетричного вiдображення . . . . . . . . . 103

4.4.2. Оператор повороту на π/2 . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.4.3. Приведенi матрицi комбiнацiї повороту i симетрично-

го вiдображення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.4.4. Аналiз керованих ядер . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.4.5. Оператори симетричного вiдображення та повороту

для зображень з шестикутними пiкселями . . . . . . . 115

4.5. Застосування: iнварiантна до поворотiв / симетричних вiд-

ображень класифiкацiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.5.1. Опис архiтектури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.5.2. Експерименти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.6. Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Висновки 126

Список використаних джерел 128

Додаток 1. Список публiкацiй здобувача за темою дисертацiї

та вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацiї 138

Додаток 2. Довiдка про впровадження в навчальний процес 141



14

Додаток 3. Довiдка про використання в науково-дослiднiй

темi №ДР 0116U004777 142

Додаток 4. Довiдка про використання в науково-дослiднiй

темi №ДР 0118U002258 143



15

ВСТУП

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 по-

тужностей та зростаючiй потребi в обробцi величезних масивiв цифрових

даних.

В галузi розпiзнавання образiв за час її розвитку було створено вели-

чезну кiлькiсть пiдходiв та алгоритмiв вирiшення поставлених задач. В

останнi роки 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 зображень, вiдео, та аудiо, а також багатьох пов’язаних засто-

суваннях.

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 моде-

лями. Перша проблема - недосконалi методи навчання нейронних мереж,

що вимагають значних ресурсiв та часу. Навчання нейронної мережi по-

лягає у стохастичнiй мiнiмiзацiї неопуклої функцiї похибки, загальних i

швидких методiв якої наразi не розроблено. Значний внесок в розробку

алгоритмiв навчання нейронних мереж внесли G. Hinton, T. Tieleman, I.

Sutskever, D. P. Kingma, J. Martens, X. Glorot, Y. Bengio, O. Vinyals, H.A.
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Pearlmuter, L. Bottou та iн. Друга проблема - необхiднiсть значної кiлько-

стi даних для ефективної роботи моделi на тестовiй вибiрцi. Ця пробле-

ма стосується в тому числi покращення iснуючих методiв регуляризацiї.

Третя проблема, пов’язана з попередньою - вiдсутнiсть гарантiй поведiнки

виходу загальних згорткових нейронних мереж навiть при найпростiших

геометричних перетвореннях зображення - афiнних. Значний прогрес в пи-

таннях регуляризацiї навчання та побудови архiтектур згорткових мереж

iнварiантних до геометричних перетворень 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.

Дисертацiйна робота виконувалась у вiдповiдностi до плану наукових до-

слiджень кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних

наук та кiбернетики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса

Шевченка в межах наступних науково-дослiдних тем:

— Розробка алгоритмiв моделювання та оптимiзацiї динамiчних си-

стем для оборони, медицини та екологiї, номер держреєстрацiї -

0116U004777 (науковий керiвник — С.I. Ляшко).

— Математичне моделювання та оптимiзацiя динамiчних систем для

оборони, медицини та екологiї, номер держреєстрацiї 0219U008403

(науковий керiвник - С.I. Ляшко).

— Багаторiвневi варiацiйнi задачi, номер держреєстрацiї - 0118U002258

(науковий керiвник - В.В. Семенов).

Дослiдження також було пiдтримано NVIDIA Corporation в 2018 р.

(NVIDIA GPUGrant наданий В.В. Семенову), Посольством Францiї в Укра-

їнi в 2016 р. за програмою пiдтримки молодих українських науковцiв (2-

мiсячне стажування в Computer Science Research Laboratory Gaspard-Monge)
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та лабораторiєю Center for Visual Computing, CentraleSuperlec, INRIA (м.

Париж, 3-мiсячне стажування).

Мета i задачi дослiдження. Метою роботи є розробка нових ме-

тодiв навчання, регуляризацiї та нових архiтектур згорткових нейронних

мереж, а саме таких задач:

- Розробка стохастичних методiв навчання нейронних мереж, з автома-

тичним пiдбором параметрiв та використанням iнформацiї про локальну

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

регуляризацiї згорткових нейронних мереж, поведiнка нейронних мереж

пiд дiєю афiнних перетворень вхiдних зображень.

Методи дослiдження. У роботi використовуються методи теорiї роз-

пiзнавання, математичного аналiзу та лiнiйної алгебри.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основнi результати до-

слiдження:

- Розроблено стохастичний метод навчання нейронних мереж, який ви-

користовує локальну квадратичну апроксимацiю функцiї похибки у пiд-

просторi малої розмiрностi та дослiджено його поведiнку на нейронних ме-

режах рiзної глибини.

- Розроблено новий метод регуляризацiї згорткових нейронних мереж,
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який можна одночасно iнтерпретувати в термiнах аугментацiї даних та роз-

гляду моделi як ансамблю менших моделей. Даний метод покращує резуль-

тати класифiкацiї на тестових вибiрках стандартних датасетiв.

- Розроблено загальний фреймворк дослiдження згорткових шарiв по

вiдношенню до геометричних перетворень зображень. Даний фреймворк

включає в себе алгоритм знаходження базових типiв перетворень виходiв

згорткових шарiв пiд дiєю геометричних перетворень вхiдного зображен-

ня, знаходження вiдповiдних параметризацiй ядер, та загальний метод для

побудови архiтектур нейронних мереж, що володiють наперед заданими

властивостями вiдносно перетворень входу.

Практична цiннiсть i впровадження результатiв роботи. Всi

алгоритми розробленi в дисертацiї мають практичне спрямування. Розро-

блений метод навчання нейронних мереж може бути використаний при тре-

нуваннi довiльних глибоких нейронних мереж. Розроблений метод регуля-

ризацiї може бути застосований при тренуваннi згорткових нейронних ме-

реж для класифiкацiї для покращення точностi мережi на тестових даних.

Розробленi методи щодо знаходження базових типiв поведiнки результатiв

згорток та побудови архiтектур нейронних мереж з наперед заданими вла-

стивостями щодо геометричних перетворень входу мають широкий спектр

новiтнiх застосувань: покращення мереж для детекцiї об’єктiв, мережi що

апроксимують орiєнтацiї об’єктiв, мережi, виходом яких є векторнi поля з

наперед заданими геометричними властивостями. Iнструменти, розробленi

в роздiлi 4, 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.

Особистий внесок здобувача. Дисертацiя є самостiйною науковою

працею, в якiй висвiтленi власнi iдеї та розробки автора, що дозволили

розв’язати поставленi завдання. Теоретичнi положення та висновки, сфор-
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мульованi в роботi, одержанi автором самостiйно та вiдображенi в опублi-

кованих працях.

В [1] В. В. Семенову належить постановка задачi та коментарi, в [2]

В. В. Семенову та J.-C. Pesquet належать загальне керiвництво та поста-

новки 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] дисер-

танту належать коментарi та огляд лiтератури, в [7] дисертанту належать

результати чисельних експериментiв, в [9] дисертант запропонував алго-

ритм 2.

Науковому керiвнику В. В. Семенову належать постановки задач, за-

гальне керiвництво та участь в обговореннi результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Матерiали дисертацiйної робо-

ти доповiдались на мiжнародних наукових конференцiях:

— VIII мiжнародна наукова конференцiя iменi I.I. Ляшка «Обчислю-

вальна та прикладна математика», жовтень 2015 р., м. Київ

— PDMU-2017, травень 2017, м. Мукачево

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

Грецiя

— Сучаснi проблеми математичного моделювання, обчислювальних ме-

тодiв та iнформацiйних технологiй, березень, 2018, м. Рiвне

— Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Infor-

mation. ICDSIAI 2018, м. Київ

— Штучний iнтелект та iнтелектуальнi системи, (AIIS-2018), м. Київ

— The Third International Conference on Computer Science, Engineering

and Education Applications - ICCSEEA2020, сiчень, 2020 р., м. Київ

А також доповiдались та обговорювались на таких семiнарах:

— науковий семiнар кафедри обчислювальної математики факультету
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комп’ютерних наук та кiбернетики Київського нацiонального унi-

верситету iменi Тараса Шевченка, Київ, 2018, 2020

— науковий семiнар кафедри математичної iнформатики факультету

комп’ютерних наук та кiбернетики Київського нацiонального унi-

верситету 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], опублi-

кованих у виданнях, що внесенi до перелiку наукових фахових видань

України, та додатково вiдображено в матерiалах конференцiй [10–12]. Стат-

тi [1,2,3] опублiкованi у виданнях, що входять до мiжнародної наукометри-

чної бази даних Scopus.

Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi вступу,

чотирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (103 наймену-

вань на 10 сторiнках) та чотирьох додаткiв (на 6 сторiнках). Загальний

обсяг дисертацiї становить 143 сторiнки.

Подяка. Автор висловлює щиру подяку науковому керiвнику, докто-

ру фiзико-математичних наук, професору Володимиру Вiкторовичу Семе-

нову за постiйну увагу до роботи, пiдтримку та допомогу.
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РОЗДIЛ 1

ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ

1.1. Загальний огляд нейронних мереж

Термiн «нейронна мережа» має своє походження в спробах вiдобрази-

ти математичнi властивостi обробки iнформацiї в бiологiчних системах [13,

14, 15, 16]. Цей термiн покриває широкий спектр рiзних моделей. Але з то-

чки зору практичного розпiзнавання образiв, бiологiчний реалiзм вводить

велику кiлькiсть надлишкових обмежень [17]. В данiй роботi ми фокусує-

мось на класi нейронних мереж, що мають найбiльше практичне значення,

а саме багатошаровий перцептрон (multilayer perceptron).

Лiнiйнi моделi для регресiї та класифiкацiї базуються на лiнiйних ком-

бiнацiях фiксованого набору нелiнiйних базисних функцiй та приймають

вигляд

y(x,w) = f

(
M∑
j=1

wjφj(x)

)
(1.1)

де f - це нелiнiйна функцiя активацiї у випадку класифiкацiї та тотожна

функцiя у випадку регресiї. Щоб збiльшити експресивну здатнiсть моделi,

необхiдно її розширити цю модель таким чином, щоб базиснi функцiї φj(x)

залежали вiд параметрiв, якi тренуються пiд час навчання, разом з пара-

метрами wj. Нейроннi мережi параметризують базиснi функцiї, якi мають

таку ж форму, як i в (1.1), тобто кожна базисна функцiя - це нелiнiйна

функцiя вiд лiнiйної комбiнацiї вхiдних аргументiв.

Таким чином нейронна мережа - це серiя функцiональних перетворень

вхiдного вектора. На першому кроцi обчислюютьсяM лiнiйних комбiнацiй
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вхiдних змiнних x1 . . . xD:

aj =
D∑
j=1

w
(1)
ji xi + w

(1)
j0 (1.2)

де j = 1 . . .M , iндекс (1) показує, що вiдповiднi параметри знаходяться

в першому шарi мережi. Параметри w
(1)
ji називають вагами, а параметри

w
(1)
j0 - зсувами. Величини aj називають активацiями. Кожна активацiя пе-

ретворюється за допомогою нелiнiйної, диференцiйованої функцiї h(·) щоб

отримати:

zj = h(aj) (1.3)

Цi величини вiдповiдають значенням базисних функцiй в (1.1) та в контекс-

тi нейронних мереж називаються прихованими юнiтами. Нелiнiйна функцiя

h часто вибираються як сiгмоїд σ(x), tanh(x) та ReLU(x) (Rectified Linear

Unit [33]):

σ(x) =
1

1 + exp(−x)
(1.4)

ReLU(x) = max(x, 0) (1.5)

Прихованi юнiти пiдставляються в лiнiйну комбiнацiю для отримання

вихiдних активацiй:

ak =
M∑
j=1

w
(2)
kj zj + w

(2)
k0 (1.6)

де k = 1 . . . K, де K - загальна кiлькiсть вихiдних елементiв. Це пере-

творення вiдповiдає другому шару мережi. Пiсля цього, вихiднi активацiї

перетворюються за допомогою вiдповiдної функцiї активацiї щоб отримати

вихiд нейронної мережi yk. Вибiр активацiйної функцiї активацiї визнача-

ється природою даних та є таким же як i випадку лiнiйних моделей для

регресiї та класифiкацiї.

У випадку задачi регресiї, активацiйну функцiю вибирають тотожною,

тобто yk = ak. У випадку бiнарної класифiкацiї, використовується логiсти-
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чний сигмоїд:

yk = σ(ak) (1.7)

У випадку багатокласової класифiкацiї, використовується функцiя акти-

вацiї softmax:

softmaxk(a) =
exp(ak)∑
j exp(aj)

(1.8)

Комбiнуючи цi кроки разом, отримаємо (для випадку бiнарної класи-

фiкацiї):

yk(x,w) = σ

(
M∑
j=1

w
(2)
kj h

(
D∑
i=1

w
(1)
ij xi + w

(1)
j0

)
+ w

(2)
k0

)
(1.9)

де множина усiх ваг та зсувiв згрупованi разом у вектор w. Таким чином,

нейронна мережа - це нелiнiйна функцiя з множини вхiдних змiнних xi в

множину вихiдних змiнних yk, яка залежить вiд параметрiв w.

Ця функцiя може бути представлена як граф на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Повнозв’язна нейронна мережа [17]

Параметри зсуву в (1.2) можуть бути включенi в множину вагiв за до-

помогою допомiжної змiнної входу x0, значення якої зафiксоване: x0 = 1,
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тодi (1.2) приймає форму:

aj =
D∑
j=0

w
(1)
ji xi (1.10)

Аналогiчним чином зсуви другого шару можуть бути включенi в мно-

жину вагiв, тодi загальний вигляд мережi стає таким:

yk(x,w) = σ

(
M∑
j=1

w
(2)
kj h

(
D∑
i=1

w
(1)
ij xi

))
(1.11)

Якщо функцiя активацiї прихованого шару нейронної мережi лiнiйна,

тодi iснує еквiвалентна їй мережа без прихованих юнiтiв, оскiльки супер-

позицiя лiнiйних перетворень - це лiнiйне перетворення. Проте, якщо кiль-

кiсть прихованих юнiтiв менша, нiж розмiрнiсть вхiдного вектору, тодi така

мережа виконує лiнiйне перетворення неповного рангу, i це може бути ви-

користано для методiв зменшення розмiрностi, таких, як метод головних

компонент [17]. Проте, в загальному, багатошаровi нейроннi мережi з лi-

нiйними юнiтами не розглядаються.

Мережу на рис. 1.1 називають двохшаровою повнозв’язною нейронною

мережею. Її можна узагальнити, по-перше, додаванням додаткових шарiв.

По друге, додаванням skip-layer зв’язкiв, кожен з яких може мати свiй

набiр ваг, якi пов’язують несусiднi шари мережi. Наприклад, зв’язок може

поєднувати вхiдний та вихiдний вектори.

Крiм того, зв’язки мережi можуть бути розрiдженими, як у згортковiй

нейроннiй мережi.

Оскiльки iснує пряма вiдповiднiсть мiж напрямленим графом мережi

та її функцiональним представленням, можна будувати бiльш загальнi гра-

фи мережi. Проте, такi графи повиннi не мiстити замкнених напрямлених

циклiв, щоб вихiд мережi був детермiнованим.

Апроксимацiйнi властивостi нейронних мереж широко дослiджувались

[18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26] та виявились дуже загальними, тому нейрон-
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нi мережi називають унiверсальними апроксиматорами. Зокрема, двохша-

рова повнозв’язна нейронна мережа з лiнiйною активацiєю вихiдних нейро-

нiв може рiвномiрно наближати довiльну неперервну функцiю на компактi

з довiльною точнiстю, за умови достатньої кiлькостi прихованих юнiтiв.

Одна з властивостей нейронних мереж - це симетрiї простору ваг: рi-

знi набори ваг мережi вiдповiдають однаковiй функцiї. Розглянемо, напри-

клад, двохшарову повнозв’язну нейронну мережу зM прихованими юнiта-

ми та функцiєю активацiї прихованого шару tanh. Якщо змiнити знак всiх

вагiв зв’язкiв, що входять в певний прихований юнiт, тодi знак активацiї

також змiниться на протилежний, оскiльки tanh - непарна функцiя. Ця

змiна знаку може бути компенсована за допомогою змiни знаку всiх вихi-

дних ваг. Для M прихованих юнiтiв маємо M таких симетрiй, отже кожен

вектор параметрiв є елементом множини 2M еквiвалентних ваг.

Аналогiчним чином, змiнюючи мiсцями набори вхiдних i вихiдних ваг

мiж 2 прихованими нейронами, отримаємо, що вихiд нейронної мережi не

змiниться, тому кожен набiр параметрiв мережi є одним з M ! еквiвален-

тних. Комбiнуючи цi 2 симетрiї разом, отримаємо 2M ·M ! еквiвалентних

наборiв ваг. Для мереж з бiльшою кiлькiстю шарiв кiлькiсть еквiвалентних

наборiв ваг є добутком таких множникiв для кожного прихованого шару.

Повнозв’язнi нейроннi мережi не показують високих точностей класифi-

кацiї на реальних зображеннях, оскiльки не гарантують iнварiантностi кла-

сифiкацiї до жодних геометричних перетворень вхiдних зображень. Одним

iз пiдходiв зробити класифiкатор iнварiантним до геометричних перетво-

рень - це вбудувати таку iнварiантнiсть у внутрiшню структуру класифi-

катора. Головною такою моделлю є згорткова нейронна мережа [27, 28].

Iнварiнтнiсть до зсувiв досягається у згортковiй мережi за допомогою

трьох механiзмiв: локальнi рецептивнi поля, спiльнi ваги та пулiнг [17].

В згортковiй мережi юнiти геометрично розмiщенi на плоских рiвномiр-
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Рис. 1.2. Згорткова нейронна мережа [17]

них сiтках, якi називаються картами ознак (feature map). Юнiти в згортко-

вому шарi пов’язанi лише з невеликою пiдмножиною юнiтiв попереднього

шару, i всi юнiти в картi ознак мають однаковi ваги. Обчислення актива-

цiй наступного шару еквiвалентне до згортки вхiдної матрицi з ядром ваг.

Якщо змiстити вхiдне зображення, тодi матриця активацiй теж змiститься

на таку ж величину. Таким чином, операцiя згортки є еквiварiантною до

зсувiв.

Для того щоб зробити мережу iнварiантною до зсувiв, застосовують

операцiю пулiнгу. Два найбiльш вживаних типи пулiнгу - це max-pooling та

average-pooling. Цi операцiї обчислюють, вiдповiдно, максимум та середнє

для областей, що не перетинаються (типовий розмiр - 2*2) вхiдного тензора,

таким чином зменшуючи просторову розмiрнiсть вихiдного тензора.

Типова архiтектура згорткової нейронної мережi включає в себе згор-

тковi шари, до яких застосована нелiнiйна функцiя, що чергуються з пулiнг

шарами. Пiсля кожного пулiнг шару вихiдний тензор стає все бiльш iнва-

рiантним до зсувiв вхiдного зображення.

Пiсля декiлькох пулiнгiв просторова розмiрнiсть тензора зменшується

до 1, i вектор, що утворився, є iнварiантним до зсувiв вхiдного зображе-

ння. До цього вектора застосовують повнозв’язну нейронну мережу, щоб

отримати розподiл ймовiрностей належностi зображення до класiв.
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1.2. Тренування нейронних мереж

Нехай задана навчальна вибiрка, яка складається з вхiдних векторiв

{xi} i вiдповiдних вихiдних векторiв {ti}. Припустимо, що поставлена за-

дача регресiї, тодi необхiдно пiдiбрати параметри мережi w таким чином,

щоб мiнiмiзувати середньоквадратичну функцiю похибки:

E(w) =
1

2

N∑
n=1

‖y(xn, w)− tn‖2 (1.12)

У випадку бiнарної класифiкацiї використовують функцiю активацiї

останнього шару сiгмоїд, i функцiю похибки бiнарну кросентропiю. У цьо-

му випадку вихiднi вектори {ti} приймають значення 0 та 1.

E(w) = −
N∑
n=1

tn ln y(xn, w) + (1− tn) ln(1− y(xn, w)) (1.13)

У випадку мультикласової класифiкацiї застосовують функцiю softmax

та функцiю похибки крос-ентропiю. У цьому випадку tnk ∈ {0, 1} i вико-

ристовується 1-К схема кодування класу.

E(w) = −
N∑
n=1

K∑
k=1

tnk ln y(xn, w) (1.14)

Навчання нейронної мережi полягає у мiнiмiзацiї функцiї похибкиE(w).

Мiнiмум цiєї функцiї не може бути знайдений аналiтично, тому використо-

вують чисельнi методи.

Найпростiшим методом навчання є градiєнтний спуск:

wt+1 = wt − η∇E(wt) (1.15)

Функцiя похибки визначена на всiй навчальнiй вибiрцi, тому для обчи-

слення градiєнту в данiй точцi необхiдно обробити всю навчальну вибiрку,

що є повiльним. Методи, що обчислюють градiєнт (чи iншi величини), що
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залежать вiд усiєї вибiрки, називають batch методами. Для того щоб набли-

зитись до мiнiмуму функцiї похибки, необхiдно виконати певну кiлькiсть

iтерацiй. У реальних нейронних мережах розмiр навчальної вибiрки може

бути порядку сотень тисяч зображень, а кiлькiсть навчальних параметрiв

може досягати сотень мiльйонiв. Оскiльки batch методи є доволi повiльни-

ми, на практицi вони не застосовуються.

Оскiльки функцiя мiнiмiзацiї в практично усiх випадках в машинному

навчаннi є сумою (середнiм) функцiй (по одному доданку для кожного

елемента навчальної вибiрки), на практицi на кожному кроцi обчислюють

градiєнт пiдмножини навчальної вибiрки.

У крайньому випадку, коли градiєнт обчислюється для лише одного до-

данку за iтерацiю, маємо онлайн градiєнтний спуск. Елементи, для яких

обчислюється градiєнт, можуть вибиратись послiдовно (циклiчно проходя-

чи по навчальнiй вибiрцi), випадковим чином, або послiдовно пiсля випад-

кового перемiшування навчальної вибiрки.

Онлайн методи навчання досить нестiйкi, оскiльки градiєнти, обчисле-

нi на рiзних iтерацiях, можуть бути достатньо некорельованими. Тому на

практицi застосовується промiжний варiант - minibatch навчання, коли на

кожному кроцi обчислюється градiєнт для випадково вибраної групи на-

вчальних елементiв.

Деякi властивостi minibatch навчання [29, 30]:

— Бiльший розмiр мiнiбатчу дає точнiшу оцiнку градiєнта, вимагає лi-

нiйно бiльше часу, але стандартне вiдхилення вiд точного значення

зменшується обернено пропорцiйно кореню з розмiру мiнiбатчу.

— Багатоядернi архiтектури неефективно працюють з малими розмi-

рами мiнiбатчiв.

— Для випадку паралельних обчислень, кiлькiсть необхiдної пам’ятi

зростає лiнiйно з розмiром батчу, що є обмежуючим фактором для

використання великих значень.
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— Деякi обчислювальнi ресурси найкраще працюють з певними розмi-

рами мiнiбатчу. На практицi розмiр обирають степiнню 2, в межах

вiд 16 до 256.

— Малий розмiр мiнiбатчу надає моделi додатковий регуляризуючий

ефект, i похибка узагальнення часто найменша при розмiрi мiнiба-

тчу 1, але тренування може бути набагато повiльнiшим, як з причин

осциляцiї, так i з причин неефективного розпаралелення обчислень.

Труднощi при навчаннi нейронних мереж [29, 31]:

— Неопуклiсть функцiї похибки. Те, що функцiя похибки не є опу-

клою, випливає з симетрiї ваг, розглянутих ранiше.

— Погана обумовленiсть локального Гессiана. У випадку коли iснує

велика рiзниця мiж власними значеннями Гессiана в точцi, методи

оптимiзацiї першого порядку стикаються зi значними осциляцiями

траекторiї руху, що може ускладнити навчання.

— Локальнi мiнiмуми. Неопуклiсть функцiї похибки є причиної наяв-

ностi локальних мiнiмумiв, якi не спiвпадають з глобальним мiнi-

мумом.

— Можлива збiжнiсть до сiдлової точки. Гессiан в сiдловiй точцi має

як додатнi, так i вiд’ємнi власнi значення. Ймовiрнiсть, що деяка

критична точка багатовимiрної функцiї є сiдловою, вища за ймо-

вiрнiсть що дана точка є локальним екстремумом.

— Проблема зникаючого градiєнту. В багатошарових нейронних мере-

жах, якi використовують функцiю активацiї σ чи tanh, абсолютнi

значення градiєнту можуть експоненцiйно зменшуватись для ран-

нiх шарiв мережi, що робить навчання раннiх шарiв ускладненим

[32].

— Довгостроковi залежностi. Для рекурентних мереж, якi використо-

вують шари однакової структури для моделювання послiдовностей

входiв, iснує проблема передачi градiєнта мiж шарами мережi, що
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знаходяться на великiй вiдстанi [32].

Для подолання цих труднощiв використовують модифiкацiї стохасти-

чного градiєнтного спуску [33]. Метод моментiв [34, 35], зокрема, значно

покращує швидкiсть збiжностi за рахунок прискорення руху в головному

напрямку та пригнiчення осциляцiй в ортогональних напрямках. vt+1 = αvt − η∇E(wt),

wt+1 = wt + vt+1
(1.16)

Параметр α на практицi часто вибирають iз множини 0.5, 0.9, та 0.99.

Зазвичай, на перших iтерацiях використовують невелике значення α, та

поступово збiльшують його.

Навчання методом моментiв може бути прискорено розрiдженою iнiцi-

алiзацiєю та вибором певного графiку зростання для моменту [36].

Модифiкацiєю методу моментiв є метод Нестерова [37], де градiєнт об-

числюється в точцi пiсля зсуву в напрямку поточної швидкостi. vt+1 = αvt − η∇E(wt + αwt),

wt+1 = wt + vt+1
(1.17)

Великою популярнiстю користуються методи з адаптивними навчаль-

ними параметрами, якi змiнюють довжину кроку для кожної компоненти

в залежностi вiд середнього значення квадрату градiєнта для цiєї компо-

ненти.

Метод AdaGrad[38] накопичує суму квадратiв градiєнта для кожної ком-

поненти, та з їх допомогою нормує компоненти поточного градiєнта (тут

i надалi символом � позначатимемо операцiю покомпонентного добутку

векторiв).


rt+1 = rt +∇E(wt)�∇E(wt)

vt+1 = − ε
δ+
√
rt+1
�∇E(wt)

wt+1 = wt + vt+1

(1.18)
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RMSProp[39] модифiкує AdaGrad за допомогою накопичення експонен-

цiйного плаваючого середнього квадратiв компонент градiєнта. Така нор-

малiзацiя градiєнта дозволяє алгоритму уникати плато з низькими градi-

єнтами. 
rt+1 = ρrt + (1− ρ)∇E(wt)�∇E(wt)

vt+1 = − ε
δ+
√
rt+1
�∇E(wt)

wt+1 = wt + vt+1

(1.19)

Методи AdaDelta[40] та Adam[41] комбiнують в собi метод моментiв та

RMSPROP. Метод Adam:

gt = ∇E(wt)

st+1 = ρ1s
t + (1− ρ1)g

t

rt+1 = ρ2r
t + (1− ρ2)g

t � gt

vt+1 = −ε st+1

δ+
√
rt+1

wt+1 = wt + vt+1

(1.20)

Обчислення градiєнту для всiх ваг нейронної мережi ефективно здiй-

снюється за допомогою алгоритму backpropagation, або зворотнього по-

ширення похибки. Аналогiчнi алгоритми iснують для обчислення матрицi

Якобiана, головної дiагоналi Гессiана, та добутку Гессiана з довiльним ве-

ктором [17].

Описанi методи першого порядку частково вирiшують деякi з трудно-

щiв при навчаннi нейронних мереж. Проте, методи першого порядку все

ще вимагають значної кiлькостi iтерацiй для мiнiмiзацiї функцiї похибки,

особливо у випадку навчання глибоких автоенкодерiв [42] та рекурентних

мереж з довгостроковими залежностями [43]. Тому значна увага була при-

дiлена спробам застосувати методи другого порядку (що використовують

частковi другi похiднi) для навчання нейронних мереж.

Martens [44] запропонував Hessian-free алгоритм для мiнiмiзацiї локаль-

ної квадратичної апроксимацiї функцiї похибки, використовуючи дампiнг,
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щоб уникнути завеликих крокiв, разом з евристикою Левенберга-Марк-

вардта для контролювання параметру дампiнгу. Автор успiшно застосував

цей метод для навчання глибоких автоенкодерiв та рекурентних мереж.

Vinyals та Povey [45] запропонували мiнiмiзувати функцiю похибки все-

рединi пiдпростору Крилова, який є лiнiйною оболонкою вектору моментiв,

поточного градiєнту, та добуткiв степенiв Гессiану та градiєнта. Вибрана

розмiрнiсть пiдпростору коливається вiд 20 до 80. Результуюча квадрати-

чна функцiя в K-вимiрному просторi мiнiмiзується за допомогою K крокiв

BFGS.

Dauphin та iн. [46] використали точну матрицю Гессiана (замiсть дода-

тньо визначеної апроксимацiї Гауса-Ньютона) в пiдпросторi Крилова. Ав-

тори стверджують, що ця матриця в бiльшостi випадкiв не є додатньо ви-

значеною, але якщо замiнити вiд’ємнi власнi значення на їх модулi, тодi

крок Ньютона перестає збiгатись до сiдлових точок. Автори показали по-

кращення в контекстi навчання глибоких автоенкодерiв.

Крiм розробки методiв навчання, значну увагу придiляють модифiкацiї

моделей для полегшення навчання. Популярними пiдходами, що часто ви-

користовуються, є Batch Normalization [47] для повнозв’зних, згорткових та

рекурентних шарiв, а також її модифiкацiї (Group Normalization [48]). Ви-

користання цього шару дозволяє зменшити кривизну цiльової функцiї, та

покращує пропускання градiєнта через мережу. Iншим прикладом є реку-

рентний шар LSTM [49, 50], який має вбудований механiзм для зберiгання

довгострокових залежностей, i значно покращує тренування нейронної ме-

режi.

Iнший спосiб пришвидшити навчання - змiнити архiтектуру мережi та-

ким чином щоб пiд час зворотнього поширення похибки градiєнт мiг напря-

му проходити мiж рiзними парами шарiв. Популярними моделями такого

типу є ResNet[51], HighwayNet[52], StochasticNet[53] та DenseNet [54].
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1.3. Iнварiантнiсть згорткових нейронних мереж до афiнних

перетворень

Згортковi нейроннi мережi є наближено iнварiантними до горизонталь-

них та вертикальних зсувiв вхiдного зображення. Iнварiантнiсть результату

класифiкацiї та ймовiрносного розподiлу векторiв досягається за допомо-

гою шарiв мережi, якi є еквiварiантними до зсувiв: згорток та застосувань

нелiнiйних функцiй. Операцiя пулiнгу порушує точну еквiварiантнiсть на-

ступних шарiв, i робить їх все бiльш iнварiантними до зсувiв. Згортковi

нейроннi мережi не є iнварiантними до iнших афiнних перетворень: симе-

тричних вiдображень, поворотiв, змiни масштабу [55]. Вважається, що це

може бути одним з головних факторiв, що можуть покращити генералiза-

цiю поточних моделей [29].

Для того, щоб зробити нейронну мережу бiльш стiйкою до загальних

афiнних перетворень, застосовують декiлька пiдходiв.

Перший спосiб - це розширення навчальної вибiрки вiд час навчання.

Для кожної iтерацiї оптимiзацiйого алгоритму, випадковим чином вибира-

ється мiнiбатч iз зображень. Кожне з цих зображень випадковим чином

модифiкується, вiдповiдно до обраного класу перетворень (афiннi, вибiр

випадкового пiдзображення, i т.д.), i модифiкованi зображення пропуска-

ються через мережу, для ваг знаходиться градiєнт, i робиться крок опти-

мiзацiйного алгоритму. У тестовому режимi такi перетворення не застосо-

вуються. В результатi мережа стає бiльш iнварiантною до вибраного типу

перетворень [29].

Наступний метод - це tangent propagation [56]. Це метод регуляриза-

цiї, що змiнює цiльову функцiю так, що функцiя похибки збiльшується,

якщо вихiд моделi змiнюється при перетвореннi вхiдного зображення. Iдея

полягає в мiнiмiзацiї норми градiєнта виходу моделi по параметрам пере-

творення.
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Припустимо, що перетворення вхiдного зображення параметризується

функцiєю s(x, ξ), так що s(x, 0) = s. Позначимо похiдну перетворення вхi-

дного вектора xn по параметру через τn:

τn =
∂s(xn, ξ

∂ξ

∣∣∣∣
ξ=0

(1.21)

Похiдна виходу мережi по параметрам перетворення s така:

∂yk
∂ξ

∣∣∣∣
ξ=0

=
D∑
i=1

∂yk
∂xi

∂xi
∂ξ

=
D∑
i=1

Jkiτi (1.22)

де Jki - це елемент матрицi Якобiана J . Таким чином, ми можемо додати

до функцiї похибки додатковий доданок, який штрафує змiни виходу при

перетвореннi s:

Ê = E + λΩ (1.23)

де λ - це коефiцiєнт регуляризацiї та

Ω =
1

2

∑
n

∑
k

(
∂ynk
∂ξ

∣∣∣∣
ξ=0

)2

=
1

2

∑
n

∑
k

(Jnkiτni)
2 (1.24)

Значення τ можуть бути знайденi чисельно методом скiнченних рi-

зниць. Похiдна вiд доданку регуляризацiї може бути знайдена використо-

вуючи технiку зворотнього поширення похибки.

Пiдходи, описанi попередньо, полягають в тому, що ми навчаємо згор-

ткову мережу бути iнварiантною до певних геометричних перетворень, на-

вчаючи її на випадковим чином трансформованих зображеннях, або мiнi-

мiзуючи градiєнт мережi до цих же перетворень. Принципово iнший пiдхiд

полягає в тому, щоб змiнити саму структуру мережi таким чином, щоб

гарантувати приблизну iнварiантнiсть до перетворень при будь-яких тре-

нувальних параметрах. Цей пiдхiд аналогiчний використанню згорткових

шарiв для вбудованої iнварiантностi мережi до зсувiв.

Один з пiдходiв - використання фiльтрiв Габора для згорткової мережi

[57]. Фiльтр Габора [58] означається як:
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Gu, v(z) =
‖ku,v‖2

σ2
exp

(
−
(
‖ku,v‖2‖z‖2

2σ2

))(
eiku,vz − e−

σ2

2

)
(1.25)

де ku,v = kve
iku, kv = (π/2) /

√
2
v−1

, ku = πu/U , σ = 2π, v = 0 . . . V ,

u = 0 . . . U . Змiнна v вiдповiдає за частоту, а u - за орiєнтацiю.

Рис. 1.3. Набiр фiльтрiв Габора з рiзними параметрами. Бiлим позначенi

додатнi ваги, чорним - вiд’ємнi, сiрим - нульовi [57].

Експерименти показують, що у вiзуальному кортексi тварин поведiнка

деяких нейронiв може бути просимульована як фiльтр Габора - цi нейрони

активуються коли їм на вхiд подається ребро на зображеннi пiд певним

кутом [57].

Автори пропонують ядра згорток (якi є тренованими параметрами ме-

режi) поточково домножати на фiльтри Габора з рiзними орiєнтацiями та

масштабами. Для v-го масштабу маємо:

Cv
i,u = Ci,o ◦G(u, v) (1.26)

де Ci,o - фiльтр, що навчається, ◦ - поточковий добуток мiж фiльтром

Габора G(u, v) та кожним ядром згортки Ci,o.Тодi GoF (Gabor orientation

filter) означається як Cv
i = (Cv

i,1 . . . C
v
i,U).
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Автори змiнюють значення v залежно вiд шару, збiльшуючи його для

глибших шарiв мережi. Метод зворотнього поширення похибки зазнає не-

значних змiн для знаходження похiдних по ядру згортки. Таким чином,

необхiдно лише зберiгати навчальнi фiльтри, i пiд час тренування чи те-

стування мережi розширювати цю множину фiльтрiв домножаючи їх на

фiльтри Габора.

Таке використання фiльтрiв Габора для рiзних орiєнтацiй не гарантує

що вихiд мережi буде iнварiантним до поворотiв, але покращує тестовi ре-

зультати, зокрема на датасетi rotated MNIST.

Ще один пiдхiд - Spatial Transformer Networks [59]. Автори пропонують

використати додаткову згорткову нейронну мережу, яка за заданим вхi-

дним зображенням оцiнить параметри афiнного перетворення, яке потiм

застосовується до вхiдного зображення, i подається на вхiд другiй згортко-

вiй нейроннiй мережi, яка проводить класифiкацiю. Для того щоб зробити

процес афiнного перетворення зображення диференцiйовним, використо-

вують бiлiнiйний самплiнг пiкселiв. Автори також вказують, що можна

використати декiлька просторових перетворювачiв i в декiлькох глибших

шарах мережi, а також використовувати паралельнi архiтектури, коли де-

кiлька просторових перетворювачiв знаходять рiзнi частини зображення,

якi потiм подаються в мережу - класифiкатор. Цей пiдхiд змiг показати

кращi результати за звичайнi CNN на декiлькох датасетах: Distorted Mnist

[60], SVHN [61] та CIFAR-10 [62].

Використання звичайної згорткової мережi як функцiї для оцiнки па-

раметрiв афiнного перетворення не гарантує еквiварiантностi цього пере-

творення до афiнних перетворень зображення, тому результуюча мережа

все ще не є iнварiантною навiть до зсувiв.

В статтi Learning rotation invariant convolutional filters for texture classi-

fication [63] автори пропонують повертати фiльтри згорток для того щоб

детектувати певнi паттерни на зображеннi пiд будь-яким кутом. Автори
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Рис. 1.4. Архiтектура spatial transformer network [59]

використали згорткову мережу з одним згортковим шаром, який складав-

ся з набору фiльтрiв, кожен з яких був циклiчно повернутий. Використання

такого шару гарантує, що якщо зображення буде повернуте, тодi значення

прихованих юнiтiв згорткового шару буде циклiчно змiщене. Наступним

шаром було використано orientation pooling, який знаходив максимальну

активацiю серед рзультатiв згорток з повернутими ядрами. Цi значення

є еквiварiантними до поворотiв зображення. Далi до карт активацiй були

застосованi max-pooling та average pooling, та повнозв’язний шар. Таким

чином, результуюча мережа є iнварiантною до поворотiв. Автори показали

покращення результатiв класифiкацiї текстур, особливо у випадку малої

навчальної вибiрки. Проте, в данiй статтi не було запропоновано яким чи-

ном поширити еквiварiантнiсть до поворотiв на багатошаровi архiтектури.

Архiтектура згорткової мережi Scattering network [64] використовує вейв-

лет перетворення, нелiнiйностi та усереднення по групi для отримання iн-

варiантних ознак. Мережi такого типу були узагальненi для використання

на групi змiщень, поворотiв та масштабування, та застосовуються для роз-

пiзнавання об’єктiв та текстур [65, 66].

Багато робiт присвячено задачi обчислення еквiварiантних репрезента-
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цiй вхiдних даних (без учителя), зокрема, можна видiлити перетворюючi

автоенкодери [67], еквiварiантнi машини Больцмана [68, 69, 70] та еквiва-

рiатнi фiльтри на сферичних групах [71].

Також було показано [72] що у випадку звичайна згорткова мережа тре-

нується на достатньо великiй репрезентативнiй вибiрцi, такiй як ImageNet

[73], результуючi репрезентацiї є еквiварiантними до симетричних вiдобра-

жень, масштабування та поворотiв.

В статтi [74] пропонується приблизно еквiварiантна згорткова архiте-

ктура, що використовує розрiдженi багатовимiрнi ознаки для обробки ба-

гатовимiрних груп перетворень.

Рис. 1.5. Архiтектура мережi з циклiчно повернутими ядрами згорток [63]

Стаття Group Equivariant Convolutional Networks [75] є першою, в якiй

авторам вдалося вбудувати додатковi iнварiантностi до геометричних пе-

ретворень в структуру згорткової нейронної мережi. Автори показали, що

стандартна CNN може бути узагальнена щоб бути еквiварiантною (чи iн-

варiантною) до наборiв геометричних перетворень, що утворюють групи:

змiщення, повороти, симетричнi вiдображення, та їх комбiнацiї.

В статтi розглядаються такi двi дискретнi групи: p4 - група композицiй

змiщень та поворотiв на 90◦, p4m - група композицiй змiщень, поворотiв

на 90◦ та симетричних вiдображень. Для того, щоб зробити мережу iнва-

рiантною до перетворень вибраної групи, необхiдно замiнити ядра згорток
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мережi (набiр параметрiв, що тренується), їх 4 повернутими копiями (група

p4), чи 8 повернутими та симетрично вiдображеними копiями (група p4m),

та знайти згортки з трасформованими ядрами, щоб отримати 4 (чи 8) тен-

зорiв карт ознак. Тодi, якщо ми застосовуємо одне з перетворень групи до

вхiдного зображення, тодi набiр тензорiв, що отримався, буде змiнюватись

вiдповiдно до правил iндукованої групи. Для того щоб виконати згортку

вiд одного набору тензорiв до iншого набору тензорiв, i щоб другий набiр

змiнювався при операцiях групи таким же чином як i перший, необхiдно

також модифiкувати ядра згорток вiдповiдно до таблицi групи. Таким чи-

ном вводиться операцiя G-convolution - це розширення поняття звичайної

згортки, яка є еквiварiатною також до групових операцiй. Пiсля того, як

ця операцiя реалiзована, можна для звичайних згорткових нейронних ме-

реж будувати аналогiчнi архiтектури якi є iнварiантними до додаткових

групових операцiй, таких як поворот на 90◦. Щоб це зробити, необхiдно

переозначити операцiї пулiнгу, батч нормалiзацiї, та всiх iнших шарiв, якi

використовуються у мережi, таким чином, щоб вони були еквiварiантними

вiдповiдно до групових перетворень. Наприклад, операцiя G-max-пулiнгу

обчислює максимум серед ознак, що вiдповiдають рiзним елементам групи.

Рис. 1.6. p4m карта ознак та її перетворення при поворотах та симетричних

вiдображеннях [75]

Для ефективного обчислення G-згорток на графiчних процесорах всi
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необхiднi ядра згорток конкатинують i обчислюють одну згортку, а резуль-

туючий тензор розбивають назад на пiдтензори, що вiдповiдають рiзним

елементам групи.

Автори експериментально досягнули нових state-of-art результатiв на

датасетi rotated MNIST. Крiм того, було показано, що використання таких

мереж дозволяє зменшити кiлькiсть параметрiв моделi, за рахунок вико-

ристання повернутих, та вiдображених симетрично ядер.

Керованi фiльтри з’явились та використовувались в цифровiй обробцi

сигналiв та низькорiвневих задачах комп’ютерного зору [76, 77, 78]. Зв’язки

мiж керованими ядрами та теорiєю представлень груп були отриманi в

роботах [79,80,81].

В статтi Керованi ЗНН (Steerable CNNs) [82] автори, зокрема, продов-

жили дослiдження групи p4m, щоб розробити мережi, iнварiантнi до пово-

ротiв та симетричних вiдображень, якi були б ще бiльш ефективними. Фун-

кцiя називається керованою пiд дiєю певної групи перетворень, якщо пред-

ставлення, якi вона генерує, змiнюються певним передбачуваним чином

пiд дiєю групових перетворень на вхiд. Автори показали, що кожне керо-

ване представлення є композицiєю низьковимiрних простих ознак (feature

types), кожна з яких може бути керована незалежно вiд iнших. Аналогiчно

до G-згорток, керованi згортки можуть бути використанi замiсть звичай-

них згорток в згорткових нейронних мережах. Єдине, замiсть кiлькостi ви-

хiдних шарiв, необхiдно задати кiлькiсть згорток кожного незвiдного типу.

Експерименти показують, що такий тип мережi дозволяє зменшити кiль-

кiсть параметрiв, та покращити генералiзацiю на тестовiй вибiрцi.

Груповi та керованi мережi також узагальненi для 3D випадку по вiд-

ношенню до групи обертань сфери [83].

Стаття A General Theory of Equivariant CNNs on Homogeneous Spaces

[84] розвиває загальну теорiю еквiварiантних згорткових нейронних мереж

по вiдношенню до групових перетворень, та покриває декiлька попередньо
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розроблених методiв.

Ще один пiдхiд для досягнення iнварiантностi - це капсульнi мережi [85,

86], що комбiнують в собi декiлька iдей. По-перше, кожному вектору ознак

вiдповiдає вектор орiєнтацiї, довжина якого вiдповiдає степенi наявностi

ознаки в данiй позицiї. Вектор орiєнтацiї може вiдображати напрямок, вiд-

носний зсув чи iншi геометричнi властивостi певної ознаки на об’єктi. Про-

стi об’єкти (такi як вiдрiзки) комбiнуються в бiльш складнi (такi як кути)

за допомогою процедури dynamic routing: вектори простих ознак ”вiддають

голоси” за конфiгурацiї складнiших векторiв ознак, я якщо їх ”голос” узго-

джується з загальною конфiгурацiєю, їх внесок пiдсилюється. Приблизна

еквiварiантнiсть репрезентацiй випливає з факту, що все залежить вiд вiд-

носних конфiгурацiй векторiв ознак, наприклад, якщо два простiшi ознаки

будуть повернутi на певний кут, тодi орiєнтацiя ознаки, що стоїть вище в

iєрархiї, також буде повернута таким же чином. Проте, внутрiшнiх механi-

змiв, якi могли б це гарантувати щодо афiнних перетворень, у капсульних

мережах немає.

1.4. Висновки

В першому роздiлi було проведено огляд робiт присвячених питанням

навчання нейронних мереж та питанням iнварiантностi згорткових нейрон-

них мереж до геометричних перетворень входу. Окреслено коло проблем,

якi виникають в практичних застосуваннях, та iснуючi пiдходи до їх вирi-

шення, розвитку яких присвячена дана дисертацiя.
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РОЗДIЛ 2

ДВОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ДОВIРЧОГО РЕГIОНУ В

ПIДПРОСТОРI ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ГЛИБОКИХ

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

В цiй частинi буде представлено запропонований метод навчання ней-

ронних мереж.

Пропонований алгоритм комбiнує в собi метод довiрчої областi [87, 88]

з оптимiзацiєю в лiнiйному пiдпросторi [89, 90], i задовольняє таким вла-

стивостям:

— Використовує iнформацiю з похiдних другого порядку для руху в

напрямках низької кривизни

— Використовує рiзнi параметри навчання для рiзних шарiв мережi

— Використовує автоматичну процедуру для оптимального пiдбору

довжини кроку на кожному кроцi

В роздiлi 2.1 описана загальна iдея алгоритму, в роздiлi 2.2 - вибiр

пiдпростору, 2.3 - алгоритм для знаходження довжин крокiв всерединi пiд-

простору, 2.4 - опис покрокового алгоритму, 2.5 - результати чисельних

експериментiв, 2.6 - висновки.

2.1. Загальна iдея

Навчання нейронної мережi полягає у пiдборi параметрiв мережi, що

мiнiмiзує загальну функцiю похибки:

minimize
w∈RN

F (w) (2.1)

Функцiя похибки F - це сума багатьох неопуклих доданкiв, по одно-

му для кожної пари input-output з навчальної вибiрки. В стохастичному
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випадку, загальна сума розбивається на випадковi мiнiбатчi. Позначимо

через Fj(w) функцiю похибки для j-го мiнiбатчу, що може розглядатись

як стохастична апроксимацiя функцiї F , оскiльки мiнiбатчi вибираються

випадково пiд час навчання. Позначимо повний та мiнiбатч градiєнти та-

ким чином:

g(w) = ∇F (w); gj(w) = ∇Fj(w) (2.2)

та Гессiани таким чином:

H(w) = ∇2F (w);Hj(w) = ∇2Fj(w) (2.3)

Розглянемо K-вимiрний лiнiйний пiдпростiр S згенерований деякими

ортонормальними векторами d0 . . . dK−1 ∈ RN та V = [d0 . . . dK−1] ∈ RN×K .

Пропонується змiнювати вектор ваг таким чином:

w ← w −
K−1∑
k=0

αkdk = w − V α (2.4)

де α = [α0, . . . , αK−1]
T це вектор параметрiв.

Локальний квадратичний розклад Тейлора функцiї похибки в околi w

такий:

Fj(w + ∆w) = Fj(w) + gj(w)T∆w +
1

2
∆wTHj(w)∆w + o

(
‖∆w‖2

2

)
. (2.5)

Пiдставляючи ∆w = −V α, отримаємо:

Fj(w − V α) = Fj(w)− gj(w)TV α +
1

2
αTV THj(w)V α + o

(
‖V α‖2

2

)
(2.6)

Оскiльки стовпцi матрицi V ортонормованi, маємо:

‖V α‖2
2 = αTV TV α = αTα = ‖α‖2

2 (2.7)

Введемо до розгляду матрицю B = V THj(w)V та вектор r = V Tgj(w).

Перепишемо рiвнiсть (2.6) як:

Fj(w − V α)− Fj(w) = −rTα +
1

2
αTBα + o

(
‖α‖2

2

)
(2.8)
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Позначимо:

Q(α) = −rTα +
1

2
αTBα (2.9)

Q(α) - це квадратична функцiя вiд α, матриця B не обов’язково дода-

тньо визначена, оскiльки Fj не обов’язково є опуклою.

Класичний метод довiрчого регiону в пiдпросторi [88] полягає у мiнi-

мiзацiї квадратичної апроксимацiї Q(α) функцiї похибки на кулi навколо

поточної точки заданої як

Bε =
{
α ∈ Rk

∣∣‖α‖2 6 ε
}

(2.10)

Таким чином, крок алгоритму - це мiнiмiзацiя квадратичної функцiї на

довiрчiй кулi:

α∗ = arg min
α∈Bε

Q(α). (2.11)

Розмiр довiрчого регiону ε визначається бектрекiнгом та лiнiйним пошуком

з метою максимiзувати зменшення Fj.

Практичнi експерименти показали, що такий пiдхiд призводить до вiд-

носно повiльного процесу мiнiмiзацiї. З нашої точки зору, це є наслiдком

таких факторiв. Точка мiнiмуму функцiї Q(α) всерединi довiрчої кулi го-

ловним чином визначається напрямками негативної кривизни квадрати-

чної форми αTBα (в цих напрямках Q(α) спадає найшвидше). Напрямки

негативної кривизни в той же час не є такими, де квадратична апрокси-

мацiя є надiйною, оскiльки функцiя похибки обмежена знизу нулем. На

практицi це призводить до малих крокiв алгоритму, оскiльки вибирається

розмiр кроку, що максимiзує зменшення функцiї похибки (за допомогою

бектрекiнгу), тому довжина крокiв мала. Спостереження, що пiдтверджує

цей факт, таке: як тiльки матриця B стає додатньо визначеною, зменшення

функцiї похибки за кожен крок стає на порядок бiльшим, нiж у випадку

коли присутня вiд’ємна кривизна.
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Як запропоновано в [46], можливим рiшенням було б iгнорувати всi на-

прямки вiд’ємної кривизни. Але, в такому випадку, алгоритму важко поки-

дати сiдловi точки. Ми експериментували з таким пiдходом, i вiн показував

кращi результати порiвняно з класичним пiдходом довiрчої кулi, особливо

для глибоких мереж.

В данiй роботi, ми пропонуємо двокроковий алгоритм, що комбiнує двi

стратегiї, описанi вище. На першому кроцi напрямки вiд’ємної кривизни

iгноруються, i шукається точка мiнiмуму в довiрчому регiонi в лiнiйному

пiдпросторi, який згенерований власними векторами Гессiану, що вiдпо-

вiдають додатнiм власним числам. За допомогою бектрекiнгу знаходиться

оптимальний розмiр довiрчої кулi, що максимiзує зменшення функцiї по-

хибки Fj, та вiдбувається перехiд у знайдену точку. В новiй точцi, перера-

ховується градiєнт та виконується антиградiєнтний крок. Довжина кроку

визначається лiнiйним пошуком та бектрекiнгом.

Можливою альтернативою другого кроку є використання пiдпростору

для α, згенерованого власними векторами B, що вiдповiдають негативним

власним числам. Експерименти з можливими шляхами обробки негативних

власних чисел виявили, що рух у напрямку антиградiєнта призводить до

найшвидшої оптимiзацiї (див. роздiл 2.5 для деталей).

Завдяки антиградiєнтному кроку пропонований алгоритм рухає пото-

чну точку вiд сiдлових точок, i, в той же час, швидко мiнiмiзує функцiю

завдяки великим першим крокам в просторi позитивних власних векторiв.

Загальна iдея проiлюстрована на рис. 2.1.

2.2. Вибiр пiдпростору

Попереднi роботи [44, 46] використовують пiдпростори з вiдносно висо-

кими розмiрностями (вiд 20 до 500), проте проведенi експерименти показу-

ють що значно меншi розмiрностi є оптимальними з точки зору швидкостi
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Рис. 2.1. Iлюстрацiя двокрокового алгоритму в пiдпросторi. Червона стрiл-

ка: перший крок - мiнiмiзацiя в пiдпросторi додатньої кривизни. Зелена

стрiлка - антиградiєнтний крок.
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мiнiмiзацiї на витрачений час, оскiльки кожна додаткова розмiрнiсть в пiд-

просторi вимагає обчислення додаткового добутку Гессiана на вектор, що

вимагає додаткового часу.

Розглянемо мiнiмалiстичний пiдпростiр згнерований двома векторами,

а саме поточним градiєнтом та минулим кроком [89]:

S2(wn) = span {g(wn), wn − wn−1} . (2.12)

(для простоти, номер iтерацiї n буде далi опускатись). Для задачi логiсти-

чної регресiї (яку можна розглядати як одношарову нейронну мережу),

цього пiдпростору достатньо щоб досягнути вiдносно швидкої збiжностi,

але для глибоких нейронних мереж ситуацiя вiдрiзняється. Можливим по-

ясненням цього є проблема затухаючого градiєнта - абсолютна величина

градiєнтiв в рiзних шарах мережi може значно вiдрiзнятись, що призводить

до повiльного навчання раннiх шарiв мережi [29]. Рiшенням цiєї проблеми

може стати використання рiзних коефiцiєнтiв навчання для ваг з рiзних

шарiв.

Розглянемо повнозв’язну нейронну мережу з L шарами та деякий ба-

зисний вектор dk ∈ S з K-вимiрного пiдпростору S. Розiб’ємо dk та вектор

ваг w на блоки таким чином:

dk =


d0
k

d1
k
...

dL−1
k

 , w =


w0

w1

...

wL−1

 (2.13)

де блоки dlk та wl вiдповiдають шару l зв’язкiв нейронної мережi.

Тодi, використання рiзних коефiцiєнтiв αlk для кожного шару l та ве-

ктору dk призводить до таких змiн ваг:

wl ← wl −
K−1∑
k=0

αlkd
l
k (2.14)
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що еквiвалентно тому, що розглядається пiдпростiр розмiрностi LK, який

згенерований такими векторами:

d̃0
k =


d0
k

0
...

0

 , d̃1
k =


0

d1
k
...

0

 , . . . , d̃L−1
k =


0

0
...

dL−1
k

 (2.15)

звiдки

w ← w −
L−1∑
l=0

K−1∑
k=0

αlkd̃
l
k (2.16)

Отже, результуюча схема подiбна до стохастичного методу градiєнтного

спуску з моментом, але з рiзними коефiцiєнтами для кожного шару, та їх

автоматичним вибором на кожному кроцi.

Зазначимо, що алгоритм вимагає, щоб базиснi вектори dlk для пiдпросто-

ру були ортонормальнi. Оскiльки кожен з цих векторiв ненульовий лише в

одному блоцi, якi не перетинаються, задача ортонормалiзацiї розбивається

на L незалежних пiдзадач меншої розмiрностi. Такий же метод може бути

застосований для збiльшення ефективностi обчислення добуткiв Гессiана

в точцi та вектора. Оскiльки вектор, добуток з яким потрiбно обчислити,

ненульовий лише в одному блоцi, ми можемо модифiкувати R-алгоритм

[91] для розрiдженого випадку, щоб уникнути зайвих обчислень.

Розглянемо повнозв’язну L-шарову нейронну мережу для класифiкацiї

з входом x, активацiями a0, . . . , aL−1, нелiнiйними юнiтами z0, . . . , zL−2 та

softmax виходом y. Зазначимо, що кожна величина тут - це вектор. По-

значимо матрицi ваг W 0, . . . ,WL−1 та нелiнiйнi функцiї внутрiшнiх шарiв

h0, ..., hL−1 (що дiють на вектори покомпонентно). Позначимо тагретний ве-

ктор t, що мiстить 1 на позицiї правильного класу для вхiдного вектора x

та 0 на всiх iнших позицiях. Вважаємо, що зсуви включенi у вхiдний вектор

та вектори zl. δa0, . . . , δaL−1 та δz0, . . . , δzL−2 - це похiднi функцiї похибки по
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вiдповiдним величинам, якi порахованi стандартним прямим та зворотнiм

поширенням похибки.

Для обчислення добутку Гессiана H(w) з вектором, необхiдно засто-

сувати 3 процедури: block R{·}-forward, Hσ-multiplication та block R{·}-
backward. Нехай вектор, добуток з яким необхiдно обчислити, має такий

вигляд: ṽ =
[
0, . . . , vT , . . . , 0

]T , де блок v розташований в шарi l0 мережi.

Якщо розташувати блок v по вiдповiдним зв’язкам мережi, отримаємо ма-

трицю V l0, що має таку ж розмiрнiсть як i матриця ваг W l0 в цьому шарi.

Додатковi величини, що обчислюються, це R-активацiї: Ral0, . . . , RaL−1, R-

нелiнiйностi: Rzl0, . . . , RzL−2, R-дельти RδaL−1 . . . Rδa0. Добуток Гессiана та

вектора зберiгається у змiнних Hṽ0 . . . HṽL−1.

Вiдзначимо, що алгоритм 1 був отриманий за допомогою пiдстановки

спецiального вигляду розрiдженого вектора в звичайний R-алгоритм.

2.3. Мiнiмiзацiя на довiрчiй кулi

Задача знаходження точки мiнiмуму квадратичної функцiї в Евклiдовiй

кулi добре вивчена. В цьому роздiлi буде розглянута модифiкацiя класи-

чного алгоритму [87] для застосування двокрокового пiдходу. Квадратична

функцiя виражається як:

Q(α) = −rTα +
1

2
αTBα, α ∈ R2L (2.17)

де K = 2 як в (2.12). Позначимо λ1 6 · · · 6 λ2L - власнi числа матрицi B,

v1, . . . , v2L - вiдповiднi власнi вектори (матриця B - симетрична, тому во-

на має лише дiйснi власнi числа i дiагоналiзується). Нехай перше додатнє

власне число - це λi0 (припускається, що iснує хоча б одне додатнє вла-

сне число, iнакше перший крок оптимiзацiйної процедури не виконується

взагалi). Розглянемо вектор r̃ з компонентами

r̃i = rTvi, i ∈ {1, . . . , 2L} (2.18)
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Algorithm 1 Алгоритм обчислення блочного добутку гессiана в точцi та

вектора
Input: x; a0, . . . , aL−1; z0, . . . , zL−2; y; δa0, . . . , δaL−1; δz0, . . . , δzL−2; l0;V l0

Block R-forward:

if (l0 = 0) then

Ral0 ← V l0x

else

Ral0 ← V l0Z l0−1

end if

for l = l0 to L− 2 do

Rzl ← hl
′ (
al
)
�Ral

Ral+1 ← W l+1Rzl

end for

Hσ-multiplication:

p← yTRaL−1

Ha← y �RaL−1 − py
Block R-backward:

RδaL−1 = Ha

for l = L− 1 to l0 + 1 do

Hṽl ← Rδal
(
zl−1

)T
+ δal(Rzl−1)

T

Rδal−1 ← hl−1′′ (al−1
)
�Ral−1 � δzl−1 + hl−1′ (al−1

)
�W lRδal

if l0 > 0 then

Hṽl
0

= Rδal0
(
zl0−1

)T
Rδal0−1 = hl0−1′ (al0−1

)
�
(
V l0δal0 +W l0Rδal0

)
for l = l0 − 1 to l = 1 do

Hṽl = Rδal
(
zl−1

)T
Rδal−1 = hl−1′ (al−1

)
�W lRδal

end for

end if

Hṽ0 = Rδa0x
T

end for
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Якщо довiрчий регiон заданий як ‖α‖ 6 ε, нам необхiдно знайти таке

λ > 0, що матриця B + λI додатньо визначена, i виконується умова∥∥∥(B + λI)−1 r
∥∥∥ = ε (2.19)

Тодi, мiнiмальне значення всерединi довiрчого регiону дорiвнює

α = (B + λI)−1 r (2.20)

Матриця B може бути подана як:

B =
2L∑
i=1

λiviv
T
i (2.21)

Якщо необхiдно обчислити мiнiмум в пiдпросторi, згенерованому лише до-

датнiми власними векторами, необхiдно обмежити суму в (2.21) до:

B+ =
2L∑
i=i0

λiviv
T
i (2.22)

Тодi, щоб знайти λ, що задовольняє умовi (2.19) необхiдно розв’язати не-

лiнiйне рiвняння:

φ+(λ) =
2L∑
i=i0

r̃2
i

(λi + λ)2 = ε2 (2.23)

за умови λ > −λi0. Оскiльки φ+(λ) монотонно спадна та опукла, φ+(λ)→
∞ якщо λ → −λi0 i φ+(λ) → 0 при λ → ∞, можна використати метод

Ньютона для його розв’язання.

Важливо iнiцiалiзувати метод Ньютона в точцi λ(0) > −λi0, такiй що

φ+(λ(0)) > ε2. Тодi, послiдовнiсть λ(n) буде монотонно зростаючою, i не

вийде за межi регiону λ > −λi0.
Ще одне зауваження: алгоритм застосовний лише у випадку якщо гло-

бальний мiнiмум квадратичної форми, що заданий як

α∗ =
2L∑
i=i0

r̃i
λi
vi, ‖α∗‖2 = φ+(0) (2.24)
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знаходиться поза довiрчим регiоном. Для алгоритму, що описується, це

виконується завжди (див. роздiл 2.5 для деталей), отже, ми можемо iнiцi-

алiзувати λ(0) = 0 для iтерацiй Ньютона.

Якщо r̃1 = 0, тодi початкова задача є бiльш складною, i мiнiмум все-

рединi довiрчого регiону не обов’язково єдиний. Проте, Нестеров [92] за-

пропонував простий шлях уникнути складнощiв, що виникають в даному

випадку. Необхiдно вибрати довiльний iндекс k0, такий що vk01 6= 0 (на

практицi шукається iндекс з максимальним абсолютним значенням vk1), i

виконати пiдстановку r(k0) ← r(k0) +ε0. Можна довести, що якщо ε0 → 0 то-

дi мiнiмум цiєї збуреної задачi збiгається до одного з мiнiмумiв початкової

[92].

Коли значення λ знайдене, тодi точка мiнiмуму α∗ (в пiдпросторi дода-

тної кривизни) в довiрчому регiонi задається як:

α∗ =
2L∑
i=i0

r̃i
λi + λ

vi (2.25)

Алгоритм 2 мiстить повний опис процедури знаходження мiнiмуму ква-

дратичної функцiї в пiдпросторi додатньої кривизни на довiрчiй кулi.

2.4. Деталi алгоритму

Алгоритм 3 описує процедуру оптимiзацiї в деталях. Перший крок -

вибiр випадкового мiнiбатчу та його подiлу на L пiд-мiнiбатчiв (приблизно

однакового розмiру). Мiнiбатч та пiдмiнiбатчi вибираються таким чином,

щоб кiлькiсть навчальних елементiв кожного класу була приблизно одна-

ковою. Градiєнт функцiї похибки апроксимується використовуючи повний

мiнiбатч, а кожен добуток Гессiана та вектора - використовуючи пiдмiнi-

батч. Таким чином, обчислення 2L добуткiв Гессiана та вектора вимагає

вдвiчi бiльше часу нiж обчислення градiєнта. Схожий пiдхiд був реалiзова-

ний в Hessian-free optimizer [43]. Пiсля цього, алгоритм виконує двокрокову
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Algorithm 2 Мiнiмум квадратичної функцiї в пiдпросторi додатньої кри-

визни на довiрчiй кулi
Input: Q(α) = −rTα + 1

2α
TBα, α ∈ R2L

Input: Trust region size ε

Find {λ1, ..., λ2L}, {v1, . . . , v2L} of matrix B

i0 ← min{i|λi > 0}
r̃i ← rTvi, i = i0 . . . 2L

if r̃i0 = 0 then

k0 ← arg max |vki0|
r(k0) ← r(k0) + ε0

r̃i ← rTvi, i = i0 . . . 2L

end if

φ+(λ)←
∑2L

i=i0

r̃2i
(λi+λ)

2

λ← 0

if φ+(λ) < ε2 then

α∗ ←
∑2L

i=i0
r̃i
λi
vi

else

repeat

λ← λ− φ(λ)−ε2
φ′(λ)

until |φ(λ)− ε2| < ε1

α∗ ←
∑2L

i=i0
r̃i

λi+λ
vi

end if
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процедуру, описану вище.

Експерименти показали, що бектрекiнг та лiнiйний пошук значно збiль-

шують швидкiсть мiнiмiзацiї. На обох кроках, пiсля першого вибору ε, ми

виконуємо фiктивну змiну ваг та обраховуємо значення функцiї похибки

функцiї на мiнiбатчi в новiй точцi. Якщо значення функцiї зросло, ми почи-

наємо зменшувати розмiр довiрчої кулi з множником 0.5. Процес зменшен-

ня довiрчого регiону скiнченний, оскiльки градiєнт gj обчислений точно, i

можна показати, що вектор змiни параметрiв, обчислений алгоритмом до-

вiрчого регiону, має тупий кут з градiєнтом, i напрямок вектору змiни пря-

мує до напрямку антиградiєнта, коли розмiр довiрчого регiону прямує до

нуля. Пiсля того, як зменшення функцiї досягнуто, ми продовжуємо змен-

шувати довiрчий регiон з множником 0.7 поки зменшення функцiї зростає.

Якщо пiсля першого кроку значення функцiї Fj зменшилось, ми почи-

наємо збiльшувати довiрчий регiон, поки зменшення функцiї похибки не

стане меншим на наступному кроцi.

На другому кроцi (крок в напрямку антиградiєнта), ми виконуємо таку

ж процедуру бектрекiнгу та лiнiйного пошуку. На обох кроках ми вибира-

ємо початкове значення ε рiвним значенню з минулої iтерацiї.

2.5. Експерименти

Щоб перевiрити як працює алгоритм на практицi, ми тренували пов-

нозв’язнi нейроннi мережi на навчальнiй вибiрцi MNIST, що складається з

зображень рукописних цифр. На першому етапi ми порiвняли мiж собою

рiзнi варiанти методiв обробки похiдних другого порядку (добуткiв Гессiа-

на та векторiв). На другому етапi ми порiвняли запропонований алгоритм

та класичнi методи першого порядку: Adam [41] та RMSProp [39].

2.5.1. Порiвняння методiв другого порядку на пiдпросторi. В

даному пiдроздiлi порiвнюються такi способи обробки негативних власних
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Algorithm 3 Двокроковий алгоритм довiрчого регiону в пiдпросторi
Randomly initialize w0

w1 ← w0 − ε0g0(w0); ∆1 ← ε0‖g0(w0)‖
for j = 1, 2, . . . do

Calculate gradient gj(wj)

for l = 0, . . . , L− 1 do

{dl0, dl1} ← orthonormalize
{
glj(wj), w

l
j − wl

j−1

}
Calculate Hjd

l
0 and Hjd

l
1 with sub-minibatches

end for

Vj ← {d0
0, d

1
0, . . . , d

L−1
0 , d0

1, . . . , d
L−1
1 }

Find Hessian B and gradient r for subspace:

for k1, k2 = 0, 1 and l1, l2 = 0, . . . , L− 1 do

B[k1L+ l1][k2L+ l2]←
(
dl1k1, Hjd

l2
k2

)
r[kL+ l] =

(
gj(wj), d

l
k

)
end for

Find {λ1, ..., λ2L}, {v1, . . . , v2L} for B
First stage (positive curvature step):

if λ2L > 0 then

α∗ ←
∑2L

i=i0
r̃i
λi
vi, ∆← ‖α∗‖

Define operator α∗(∆)← arg min‖α‖6∆Q+(α)

if Fj(wj − Vjα∗) > Fj(wj) then

Do ∆← 0.5∆ until Fj(wj − Vjα∗(∆)) < Fj(wj)

end if

Do ∆← 0.7∆ until

Fj(wj − Vjα∗(0.7∆)) > Fj(wj − Vjα∗(∆))

wj ← wj − Vjα∗(∆)

end if

end for
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Second stage (gradient descent step):

if λ2L > 0 then

Recalculate gj(wj)

end if

if Fj(wj −∆1
gj
‖gj‖) > Fj(wj) then

Do ∆1 ← 0.5∆1 until Fj(wj −∆1
gj
‖gj‖) < Fj(wj)

Do ∆1 ← 0.7∆1 until Fj(wj − 0.7∆1
gj
‖gj‖) > Fj(wj −∆1

gj
‖gj‖)

else

Do ∆1 ← 1.3∆ until

Fj(wj − 1.3∆1
gj
‖gj‖) > Fj(wj −∆1

gj
‖gj‖)

end if

wj ← wj −∆1
gj
‖gj‖

чисел Гессiана на пiдпросторi B:

— Trust region. Знаходиться мiнiмум Q(α) за обмеження ‖α‖ 6 ε.

Використовується бектрекiнг та лiнiйний пошук для знаходження

оптимального значення ε.

— Only positive. Коефiцiєнти α вибираються з пiдпростору власних

векторiв B що вiдповiдають додатнiм власним числам. Напрямки

вiд’ємної кривизни iгноруються.

— Saddle free [46]. Вiд’ємнi власнi числа B замiнюються їхнiми аб-

солютними значеннями. Пiсля цього застосовується метод довiрчої

кулi.

— Positive-negative. На першому кроцi шукається мiнiмум квадрати-

чної апроксимацiї в пiдпросторi додатної кривизни на довiрчiй кулi.

Пiсля перемiщення в цю точку перераховується градiєнт, i знахо-

диться мiнiмум квадратичної апроксимацiї в пiдпросторi вiд’ємної

кривизни. Радiуси довiрчих куль визначаються бектрекiнгом та лi-

нiйним пошуком.
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— 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.

Пiдходи, описанi вище, були протестованi для 2-шарової повнозв’язної

нейронної мережi з 50 прихованими юнiтами (784-50-10), та 3-шаровою ме-

режею з архiтектурою 784-50-50-10. Для всiх алгоритмiв використовувався

однаковий лiнiйний пiдпростiр (градiєнт та момент, роздiленi по шарам

мережi), та такi ж процедури бектрекiнгу та лiнiйного пошуку для визна-

чення оптимального розмiру довiрчої кулi. Ми використовували softmax до

виходу мережi, функцiю активацiї tanh, та функцiю похибки крос-ентропiї.

Функцiя похибки замiрювалась пiсля кожної епохи на повнiй навчальнiй

вибiрцi. Була використана квадратична регуляризацiя з коефiцiєнтом 10−4.

Результати показанi на рисунках 2.2 та 2.3.

Рис. 2.2. Порiвняння методiв другого порядку для архiтектури 784-50-10.
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Рис. 2.3. Порiвняння методiв другого порядку для архiтектури 784-50-50-

10.

2.5.2. Порiвняння з методами першого порядку. Ми порiвня-

ли запропонований пiдхiд з популярними методами тренування нейронних

мереж першого порядку: Adam [41] та RMSProp [39] на 5-шаровiй мережi

з архiтектурою 784-50-50-50-50-10 та 8-шаровiй нейроннiй мережi з архi-

тектурою 784-80-70-60-50-40-30-20-10. Як i в минулому роздiлi, була вико-

ристана функцiя активацiї tanh, softmax на останньому шарi, та функцiя

похибки крос-ентропiя. Була використана розрiджена iнiцiалiзацiя ваг [36],

що прискорює навчання на початку. Для коректного порiвняння методiв

першого i другого порядкiв ми використали значення функцiї похибки як

функцiї вiд часу навчання - це необхiдно, оскiльки кожна iтерацiя запропо-

нованого методу займає в декiлька разiв бiльше часу, нiж iтерацiї методiв

першого порядку. Результати зображенi на Рис. 2.4 та Рис. 2.5.
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Рис. 2.4. Порiвняння запропонованого та класичних методiв навчання для

архiтектури 784-50-50-50-50-10.

Рис. 2.5. Порiвняння запропонованого та класичних методiв навчання для

архiтектури 784-80-70-60-50-40-30-20-10.
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2.6. Висновки

В даному роздiлi було описано запропонований двокроковий метод до-

вiрчого регiону у пiдпросторi, для навчання нейронних мереж. На кожному

кроцi будується стохастична квадратична апроксимацiя функцiї похибки в

низьковимiрному пiдпросторi в точцi, яка мiнiмiзується двома кроками: на

довiрчiй кулi в пiдпросторi додатньої кривизни та антиградiєнтним кроком.

Розмiри крокiв на кожному кроцi визначаються автоматично, за допомо-

гою лiнiйного пошуку. Метод працює в стохастичному режимi, на неопу-

клих функцiях та у низьковимiрному пiдпросторi, базис якого також є сто-

хастичним. Цi фактори значно утруднюють теоретичний аналiз методу, а

саме його збiжнiсть. Експериментально встановлено, що використання ме-

тоду виправдане у випадку, якщо нейронна мережа має достатньо багато

шарiв, та використовує двiчi диференцiйовнi функцiї активацiї - в цьому

випадку швидкiсть збiжностi методу перевищує швидкостi iнших iсную-

чих методiв навчання. На практицi найчастiше використовують функцiю

активацiї ReLU(x) = max(x, 0), яка не є двiчi диференцiйовною. Функцiї

активацiї tanh(x) та σ(x) мають широке застосування лише в рекурентних

мережах, на яких даний метод не дослiджувався. Тому метод потребує

подальшого удосконалення для роботи з негладкими функцiями активацiї

та тестування на рекурентних мережах.

Основнi результати даного роздiлу опублiкованi в [2,6,7,9].
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РОЗДIЛ 3

COLUMN DROP: IНВАРIАНТНIСТЬ ЗГОРТКОВИХ МЕРЕЖ

ДО ВИБОРУ ПIДЗОБРАЖЕННЯ

В даному роздiлi буде представлено метод регуляризацiї згорткових ме-

реж для класифiкацiї Column Drop, який дозволяє досягнути приблизної

iнварiантностi виходу моделi до вибору пiдзображення.

В пiдроздiлi 3.1 наводяться вступнi мiркування, в 3.2 - повний опис

алгоритму, в 3.3 теоретично обгрунтовується метод та пiдходи до вибору

параметрiв, в 3.4 мiстяться мiркування щодо застосування методу до вну-

трiшнiх шарiв мережi, для яких не отримано теоретичного обгрунтування,

в пiдроздiлi 3.5 мiстяться результати експериментiв, в 3.6 аналiз експери-

ментiв та в 3.7 висновки.

3.1. Вступ

Згортковi нейроннi мережi є одними з найбiльш успiшних моделей в

розпiзнаваннi вiзуальних образiв [29]. Однiєю з головних причин цього є

внутрiшня структура згорткової мережi, яка iндукує iнварiантнiсть моделi

до зсувiв вхiдного зображення. Проте згортковi мережi все ще схильнi до

перенавчання, тому, щоб покращити точнiсть на тестових зображеннях, за-

стосовують рiзнi методи регуляризацiї. Найпопулярнiшi з них - це dropout

[93, 94] та його модифiкацiї [95, 96, 97, 98], та розширення навчальної ви-

бiрки [29]. Простим способом збiльшити розмiр навчальної вибiрки є ви-

користання випадкового вибору пiдзображень. Оскiльки згортковi мережi

приймають на вхiд лише зображення фiксованого розмiру, iснує декiлька

пiдходiв як вирiшити цю проблему. Перший шлях - збiльшення розмiрностi
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вирiзаного зображення до початкового шляхом його розтягу, i використан-

ня таких зображень для навчання. З одного боку це дозволяє використову-

вати вирiзанi зображення рiзних розмiрностей пiд час навчання, що при-

родним чином iндукує деяку iнварiантнiсть натренованої мережi до змiн

масштабу об’єктiв, що розпiзнаються. З iншого боку, розтяг зображення

продукує певнi вiзуальнi артефакти. Це призводить до того, що мережа,

натренована на таких дещо розмитих зображеннях може гiрше працювати

на звичайних зображеннях. Другий пiдхiд - доповнювати вирiзане пiдзо-

браження нулями до певного розмiру. Знову ж таки, мережа буде очiкува-

ти, що тестовi зображення також будуть надходити з нульовими регiонами,

що може понизити ефективнiсть на нових даних. Для обох випадкiв рiше-

нням є залишати початковi зображення в мiнiбатчi з певною ймовiрнiстю

незмiненими, i з певною ймовiрнiстю вирiзати їх випадкове пiдзображення.

Третя можливiсть - тренувати згорткову нейронну мережу, що приймає на

вхiд випадковi пiдзображення (меншого розмiру, нiж вхiднi). В тестовому

режимi вибирають декiлька пiдзображень (зазвичай це 4 кутових пiдзо-

браження та одне центральне), i усереднювати передбачення мережi на

кожному з них. Таким чином, така модель може розглядатись як ансамбль

з декiлькох мереж. Такий пiдхiд використовувався для навчання мережi

AlexNet[99]. Цей пiдхiд не має недолiкiв, якi мають вище описанi методи,

але вiн вимагає запуску мережi декiлька разiв для того щоб класифiкувати

одне зображення (що в декiлька разiв сповiльнює знаходження розподiлу

ймовiрностей по класам).

В цьому роздiлi буде показано, що згорткова мережа при певних обме-

женнях на архiтектуру може розглядатись як ансамбль менших мереж якi

мають спiльнi параметри та спiльнi обчислення, i дiють на рiзнi пiдзобра-

ження вхiдного зображення. Використовуючи просту процедуру регуляри-

зацiї, схожу на Dropout, ми зможемо досягти щоб кожна з цих пiдмереж

давала правильне передбачення на вiдповiдному пiдзображеннi. На тесто-
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вих зображеннях вiдбувається неявне усереднення передбачень кожної з

цих мереж. Таким чином згорткова мережа натренована з регуляризацiєю

Column drop стає приблизно iнварiантною до вибору випадкового пiдзобра-

ження.

3.2. Опис алгоритму Column Drop

Щоб проiлюструвати iдею алгоритму, розглянемо згорткову нейронну

мережу типу AlexNet [99], що складається з декiлькох згорткових шарiв

з нелiнiйною функцiєю активацiї, пулiнг шарiв, та повнозв’язного шару з

нелiнiйнiстю softmax (див. Рис. 3.2). Мiркування, наведенi нижче, справе-

дливi i для iнших типiв згорткових нейронних мереж, таких як ResNet[51]

та DenseNet[54].

Рис. 3.1. Згорткова нейронна мережа

Ми припускаємо, що глибина тензору 3 спiвпадає з довжиною вектора 4

(отже, ми маємо глобальний average pooling перед повнозв’язним шаром).

Розглянемо довiльну колонку в тензорi 3 (iз зафiксованою просторовою

позицiєю, позначену зеленим на Рис. 3.2). Ця колонка була отримана як

результат згортки минулого шару, отже вона залежить вiд блоку тензора

2 (позначений зеленим), який, в свою чергу, був отриманий пулiнгом з

попереднього тензора, тому вiн залежить вiд зеленого блоку в тензорi 1,
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що в свою чергу залежить вiд зеленого блоку у вхiдному зображеннi.

Отже, якщо кiлькiсть згорткових та пулiнг шарiв в мережi достатньо

мала, тодi кожен блок 1 × 1 × d у останньому тензорi (перед глобаль-

ним пулiнгом) залежить лише вiд частини вхiдного зображення. В той же

час, оскiльки згортковi та пулiнг шари використовують однаковi ваги для

обробки рiзних просторових частин вхiдних тензорiв, отримаємо, що рiзнi

1 × 1 × d блоки (в останньому тензорi) - це застосування однiєї i тiєї ж

нелiнiйної функцiї до рiзних пiдзображень вхiдного зображення. Якщо бу-

ти точним, цi функцiї застосовують до пiдзображень, недостаючi частини

яких заповненi нулями, як зображено на Рис. 3.2.

Рис. 3.2. Рецептивнi поля колонок тензорiв

Ми можемо контролювати розмiр блоку, вiд якого залежить кожна ко-

лонка останнього тензора, змiнюючи кiлькiсть згорткових та пулiнг шарiв

мережi. Ми можемо пiдiбрати архiтектуру мережi таким чином, щоб кожне

таке вiкно покривало пiдзображення потрiбного розмiру. Як буде видно да-
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лi, потрiбно шукати компромiс мiж розмiром вiкна, навчальною точнiстю

та тестовою точнiстю: менший розмiр вiкна вiдповiдає кращому узагаль-

ненню мережi за рахунок важчого навчання.

Отже, якщо мережа мiстить повний усереднюючий пулiнг, тодi її можна

розглядати як середнє менших мереж (що мають однакову архiтектуру та

ваги) що застосовуються до рiзних пiдзображень, доповнених нулями. От-

же, наша мета - тренувати мережу так, щоб кожна з них давала правильне

передбачення на своєму пiдзображеннi, i усереднювати їх передбачення пiд

час тестування на нових зображеннях.

Цей ефект досягається так: пiд час тренування пiсля forward pass виби-

рається випадкова колонка останнього тензора, яка копiюється у вектор,

що буде переданий як вхiд у повнозв’язний шар. В тестовому режимi всi

колонки тензора усереднюються.

Експерименти показали, що бiльш ефективним є усереднення k випад-

ково вибраних колонок замiсть однiєї - це пришвидшує навчання i зберi-

гає рiвень узагальнення на приблизно тому ж рiвнi. Але, якщо k значно

збiльшується, рiвень узагальнення спадає. Випадковi колонки, що будуть

залишенi пiд час навчання, вибираються окремо для кожного елемента мi-

нiбатчу. Процедура показана на рис. 3.

Отже, головною вiдмiннiстю методу вiд dropout є те, що ми видаляємо

колонки тензора, а не його елементи незалежно один вiд одного.

Ми експериментували також з режимом, коли кожна колонка залиша-

ється з певною ймовiрнiстю 1 − p, i домножується на 0 з ймовiрнiстю p

(процес незалежний для всiх колонок, аналогiчний dropout), а в тестовому

режимi, щоб зберегти мат. очiкування сталим, всi колонки домножуються

на 1/(1− p). Результати схожi на випадок, коли ми випадково залишаємо

фiксовану кiлькiсть k колонок у тензорi, тому на практицi можна застосо-

вувати будь-який з цих пiдходiв.
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Рис. 3.3. Процедури пiд час навчання та тестування

3.3. Математичнi властивостi

Позначимо вхiдне зображення I, вiдображення з вiдповiдного вiкна вхi-

дного зображення Iij в колонку (i, j) у фiнальному тензорi як f(Iij,Wconv)

(функцiя f однакова для всiх колонок тензора, використовує згортковi ва-

ги Wconv), та ваги повнозв’язного шару Wfc. Тодi вихiд мережi в тестовому

режимi такий:

y (I,Wconv,Wfc) = softmax

(
Wfc

1

N 2

N∑
i=1

N∑
j=1

f (Iij,Wconv)

)
(3.1)

Вносячи Wfc всередину суми, отримаємо:

y (I,Wconv,Wfc) = softmax

(
1

N 2

N∑
i=1

N∑
j=1

Wfcf (Iij,Wconv)

)
(3.2)

Це показує, що вихiд мережi перед застосуванням функцiї softmax - це

середнє виходiв менших згорткових мереж на рiзних пiдзображеннях.

Функцiя похибки крос-ентропiї для вхiдного зображення I з таргетним

вектором t (ми упускаємо сумування функцiй похибок для всiх елементiв
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навчальної вибiрки, щоб залишати позначення простiшими):

F (Wconv,Wfc) = −
C∑
c=1

tcln (y (I,Wconv,Wfc)) (3.3)

Лема 3.1. Застосування Column Drop еквiвалентно стохастичнiй мi-

нiмiзацiї мажоранти функцiї похибки.

Доведення. Функцiя F з (3.3) опукла по параметрамWfc звiдки випли-

ває:

−
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)))

(3.4)

Права частина нерiвностi - це середнє функцiй похибки крос-ентропiї

для кожної окремої колонки в останньому тензорi. Отже, коли ми випад-

ковим чином вибираємо колонки тензора, що залишаться (для кожного

елемента мiнiбатчу), щоб знайти градiєнт, ми неявним чином обраховуємо

стохастичну апроксимацiю градiєнта правої частини нерiвностi (ми випад-

ково вибираємо k доданкiв з N 2 на кожному кроцi). Отже, ми фактично

застосовуємо стохастичний градiєнтний спуск до функцiї, що є мажоран-

тою функцiї похибки крос-ентропiї.

Нерiвнiсть (3.4) гарантує, що якщо ми застосовуємо процедуру Column

Drop, тодi функцiя похибки на навчальнiй вибiрцi в тестовому режимi не

перевищуватиме мат. очiкування функцiї похибки в навчальному режимi.

Розглянемо випадок коли пiд час тренування мережi ми залишаємо пев-

ну фiксовану кiлькiсть колонок тензору. Легко бачити, що якщо функцiя

g(·) опукла, тодi виконуються такi нерiвностi:

g

(
1

N

N∑
i=1

xi

)
6

1

N

N∑
i=1

g

 1

N − 1

N∑
j=1,j 6=i

xj

 6
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6
1(
N
2

) N∑
i1=1

N∑
i2=1,i2 6=i1

g

 1

N − 2

N∑
j=1,j 6=i1,i2

xj

 6 · · · 6 1

N

N∑
i=1

g(xi) (3.5)

Оскiльки функцiя похибки крос-ентропiї −
∑C

c=1 tcln (softmax(·)) опу-

кла, то взявши Wfcf (Iij,Wconv) як аргумент, ми отримаємо, що середня

похибка крос-ентропiї для N моделей з однiєю колонкою - це мажоранта

для середнього з
(
N
2

)
моделей з 2 вибраними колонками, що в свою чергу -

мажоранта для
(
N
3

)
функцiй похибок з 3 вибраними колонками, i так далi,

що мажорантою для моделi, де ми не видаляємо колонок взагалi.

Отже, якщо ми тренуємо модель, де зберiгається лише одна колонка на

кожному кроцi, це гарантує, що моделi, де ми утримуємо 2 або бiльше коло-

нок на кожному кроцi, також неявним чином тренуються. Але тренування

моделi, де на кожному кроцi зберiгається лише одна активна колонка, є

важчим, тому потрiбно шукати баланс мiж простотою тренування та зда-

тнiстю мережi узагальнювати.

3.4. Застосування до внутрiшнiх шарiв

Експерименти показали, що застосування Column Drop до внутрiшнiх

пулiнг шарiв згорткової нейронної мережi покращує її точнiсть на тестовiй

вибiрцi. В цьому випадку ми втрачаємо теоретичнi властивостi, виведенi

в минулому роздiлi: модель в тестовому режимi бiльше не дорiвнює сере-

дньому моделей в навчальному режимi, тому немає гарантiї, що тестова

модель буде працювати краще нiж будь-яка з тренувальних (маємо таку ж

ситуацiю з dropout).

Були проведенi експерименти з застосуванням ColumnDrop до згортко-

вих шарiв моделi. У такому випадку точнiсть на тестовiй вибiрцi була мен-

шою, нiж якщо ColumnDrop не застосовувався.

Отже, наразi оптимальною конфiгурацiєю видається використання ме-

тоду на тензорах, що подаються на вхiд в пулiнг шари, та застосування
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dropout на всiх iнших тензорах.

3.5. Експерименти

Щоб протестувати запропонований метод регуляризацiї, ми натренува-

ли варiант популярної архiтектури DenseNet[54] на датасетi Cifar-10 [62].

Ми використали bottleneck згортковi шари [100] такої структури: BN-Relu-

Conv1*1-BN-Relu-Conv3*3-Concat (тут BN позначає batch normalization[47],

RELU це Rectified linear unit [101], Conv1*1 - згортка з ядром просторової

розмiрностi 1×1, Conv3*3 - згортка з ядром просторової розмiрностi 3×3),

Concat - конкатинацiя з попереднiм тензором по осi глибини. Ми викори-

стали таку послiдовнiсть операцiй для пулiнгу: BN-Relu-Conv1*1-AvPool

зi зменшенням глибини тензора з коефiцiєнтом 0.5. Ми використовуємо 4

пулiнг шари з просторовими розмiрностями 2, 2, 2 та 4.

Ми порiвняли наш пiдхiд з мережами такої ж архiтектури, тренованими

без регуляризацiї, тренованими використовуючи розширення навчальної

вибiрки вибором випадкових пiдзображень, тренованими з регуляризацiєю

dropout (з такими ж drop коефiцiєнтами) .

У всiх випадках мережi тренувались впродовж 200 епох стохастичним

градiєнтним спуском з коефiцiєнтом 0.1, моментом 0.9, квадратичною регу-

ляризацiєю з коефiцiєнтом 5e-4. Навчальний коефiцiєнт домножується на

0.97 пiсля кожної епохи.

Щоб виконати коректне порiвняння з dropout ми застосовуємо ймовiр-

носну процедуру видалення колонок тензора пiд час навчання.

Результати для рiзних архiтектур наведенi в таблицi 3.5. Стовпець ар-

хiтектура мiстить кiлькiсть bottleneck шарiв у кожному dense блоцi.
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Архiтектура Регуляризацiя/ Навч. Тестова Навч. Тестова

мережi Аугментацiя похибка похибка точнiсть точнiсть

Dense-BN - 0.21 0.65 93.56% 79.59%

[1,1,1,1] Random crop 0.35 0.51 87.91% 82.91%

Bottl. depth: 16 Column drop 0.2 0.33 0.50 88.38% 82.60%

Growth rate: 16 Drop 0.2 0.34 0.51 88.12% 82.63%

15388 parameters Column drop 0.5 0.55 0.64 80.06% 77.45%

Drop 0.5 0.53 0.63 81.37% 78.19%

Dense-BN - 0.00 0.73 100% 83.11%

[1,1,1,1] Random crop 0.09 0.47 96.94% 86.74%

Bottl. depth: 32 Column drop 0.2 0.05 0.42 98.86% 87.13%

Growth rate: 32 Drop 0.2 0.03 0.48 99.49% 86.27%

57406 parameters Column drop 0.5 0.22 0.42 92.05% 86.00%

Drop 0.5 0.17 0.44 94.44% 86.52%

Dense-BN - 0.00 0.48 100% 86.44%

[1,1,1,1] Random crop 0.00 0.43 99.97% 89.86%

Bottl. depth: 64 Column drop 0.2 0.00 0.38 100% 90.36%

Growth rate: 64 Drop 0.2 0.00 0.45 100% 88.59%

221362 parameters Column drop 0.5 0.03 0.33 99.40% 90.64%

Drop 0.5 0.01 0.51 99.96% 87.84%

Dense-BN - 0.07 0.80 100% 82.77%

[2,2,2,2] Random crop 0.18 0.38 93.39% 87.85%

Bottl. depth: 16 Column drop 0.2 0.08 0.44 97.54% 86.40%

Growth rate: 16 Drop 0.2 0.07 0.46 98.03% 86.43%

30002 parameters Column drop 0.5 0.23 0.43 91.58% 85.94%

Drop 0.5 0.21 0.46 92.91% 85.72%
Таблиця 3.1

Порiвняння результатiв класифiкацiї при рiзних регуляризацiях.
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3.6. Аналiз експериментiв

Першi три мережi мають властивiсть, що кожна колонка останнього

тензора (перед повним усереднюючим пулiнгом) залежить вiд пiдзобра-

ження вхiдного зображення. Зокрема, кутовi колонки тензора залежать

вiд вiдповiдних кутових квадратiв вхiдного зображення розмiром 23 × 23

(вхiдне зображення має розмiрнiсть 32×32). Для таких архiтектур регуля-

ризацiя ColumnDrop показує схожi або кращi результати нiж аугментацiя

вибором випадкового пiдзображення та дропаут для пулiнг шарiв.

Для мережi номер чотири, що має по 2 bottleneck згорткових шари в

кожному блоцi перед пулiнгом, кожна колонка останнього тензора зале-

жить вiд усього вхiдного зображення, тому аугментацiя даних вибором ви-

падкових пiдзображень показує кращi результати на тестовiй вибiрцi нiж

ColumnDrop чи dropout. Проте цi регуляризацiї всi ще покращують ре-

зультати порiвняно з випадком коли регуляризацiя не використовується

взагалi.

Отже, як i очiкувалось, ColumnDrop покращує результати у випадку

кiлькiсть згорткових та пулiнг шарiв достатньо мала, що гарантує що ко-

лонки останнього тензора залежать вiд пiдзображень, що iндукує прибли-

зну iнварiантнiсть мережi до вибору пiдзображень такого ж розмiру.

3.7. Висновки

Запропонований метод регуляризацiї ColumnDrop може бути викори-

станий для покращення точностi класифiкацiї згорткових нейронних ме-

реж на тестовiй вибiрцi. Вiн має гарну теоретичну iнтерпретацiю з двох

бокiв. З одного боку, даний метод iнтерпретує згорткову мережу як сере-

днє менших згорткових мереж, що мають однакову архiтектуру та ваги,

але застосовуються до рiзних пiдзображень. Тренування мережi викори-
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стовуючи ColumnDrop призводить до того, що кожна з цих мереж пра-

вильно класифiкує зображення. Тодi середнє їх результатiв класифiкацiй

класифiкує вхiдне зображення краще нiж кожна з цих мереж окремо, що

i призводить до покращення тестової точностi. З iншого боку, кожна з цих

пiдмереж залежить лише вiд пiдзображення, отже кожна з них тренується

давати правильну вiдповiдь базуючись лише на пiдзображеннi. Оскiльки

пiдмережi мають однаковi архiтектури, то результуюча пiдмережа стає iн-

варiантною до вибору пiдзображення. В тестовому режимi результати кла-

сифiкацiї на рiзних пiдзображеннях усереднюються. Перевагою методу є

те, що усереднення проводиться неявно - для знаходження передбачення

мережi нам необхiдний лише один forward pass.

Недолiком запропонованого алгоритму є те, що вiн показує кращi ре-

зультати порiвняно з аугментацiєю даних лише за певних обмежень на ар-

хiтектуру - кiлькiсть пулiнг та згорткових шарiв повинна бути достатньо

малою. Це входить в протирiччя з сучасними тенденцiями, адже глиби-

ни мереж, що показують найкращi результати класифiкацiї на популярних

датасетах, постiйно зростають. Проте ColumnDrop все що може бути ви-

користаний в такому випадку у комбiнацiї з iншими методами, такими як

dropout для згорткових шарiв, та розширенням навчальної вибiрки, для

досягнення ще бiльшої точностi класифiкацiї.

Основнi результати даного роздiлу опублiковано в [5].
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РОЗДIЛ 4

ПОБУДОВА МЕРЕЖ З БАЖАНОЮ ПОВЕДIНКОЮ ПIД

ДIЄЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВХОДУ

Даний роздiл присвячений аналiзу згорткових шарiв пiд дiєю геометри-

чних перетворень вхiдних зображень, знаходженню основних можливих

типiв перетворень виходу згорткових нейронних мереж пiсля перетворень

входу, та побудовi архiтектур згорткових мереж, що показують бажанi вла-

стивостi виходу.

В пiдроздiлi 4.1 мiстяться вступнi твердження, в 4.2 мiститься опис уза-

гальнення оператора Собеля - параметризацiї з навчальними параметрами,

яку можна застосовувати як шар в згортковiй мережi, 4.3 мiстить виведе-

ння та доведення основних теорем роздiлу - опис множини приведених ма-

триць довiльного лiнiйного оператора, 4.3.1 мiстить деякi мiркування щодо

випадку декiлькох операторiв, загальна теорiя якого все ще не розроблена,

роздiл 4.4 мiстить приклади застосування розробленої теорiї до операторiв,

дiя яких є особливо важливою з практичної точки зору - операторiв симе-

тричного вiдображення та повороту, а також їх аналiз, 4.5 мiстить приклад

практичного застосування розроблених методiв (ефективна класифiкацiя

геометрично перетворених зображень), 4.6 - висновки.

4.1. Вступ

В даному роздiлi буде описаний загальний алгоритм для створення

згорткових нейронних мереж, вихiд яких змiнюється певним наперед за-

даним чином пiд час перетворення вхiдних зображень певними геометри-

чними перетвореннями. Наприклад, виходом нейронної мережi може бути
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векторне поле, для якого ми можемо гарантувати, що вектори будуть по-

вертатись при поворотi зображення приблизно на такий же кут, як i саме

зображення (i точно на такий же кут при поворотi на кратнi π/2). Таким

чином, описаний механiзм, зокрема, дозволить будувати мережi, що апро-

ксимують векторнi поля, що еквiварiантнi до змiщень та поворотiв вхiдного

зображення, що може бути корисним, наприклад, при апроксимацiї вектор-

ного поля змiщень об’єктiв на сусiднiх кадрах вiдеопотоку. Iнше застосува-

ння - мережа, виходом якої є єдиний вектор, еквiварiантний до поворотiв,

що дозволяє тренувати мережу, що знаходить кутову орiєнтацiю об’єкта.

Якщо об’єкт на зображеннi є симетричним вiдносно певної точки (напри-

клад, лiнiя пiд певним кутом), то для нього не можна визначити векторну

орiєнтацiю (в межах [0, 2π)), але можна знайти його кутову орiєнтацiю, яка

змiнюється в межах [0, π). Буде наведений метод побудови мережi, вихiд

якої змiнюється таким чином, що з нього можна отримати кутову орiєнта-

цiю об’єкта в межах [0, π), що вiдповiдним чином змiнюється при поворотi

зображення.

Ми наведемо алгоритм, який дозволяє знаходити всi можливi типи по-

ведiнки виходiв згорткової нейронної мережi для заданої групи перетво-

рень вхiдного зображення. Для кожного такого типу поведiнки ми зможе-

мо отримувати параметризацiю ядер, згортки з якими поводять себе таким

наперед заданим чином, i спосiб знаходження похiдних по вiдношенню до

параметрiв, що потрiбно для навчання мережi. Даний метод є достатньо за-

гальним, i може бути застосований i у бiльш загальних випадках, якщо ме-

режа тренується, наприклад, на зображеннях на сферах, на графах певної

структури, та необхiдно гарантувати певнi властивостi поведiнки її виходу

при змiнi її входу певною групою перетворень.
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4.2. Мотивацiя: диференцiйний оператор Собеля

Розглянемо диференцiйний оператор Собеля [102, 103], що складається

з двох згорток з ядрами 3 × 3, та є дискретною апроксимацiєю градiєнта

функцiї в точцi.

Нехай I - вхiдне зображення, а Gx, Gy - зображення, що мiстять похiднi

I по x та y. Тодi

∇x =


−1 0 1

−2 0 2

−1 0 1

 ,∇y =


1 2 1

0 0 0

−1 −2 −1

 (4.1)

Gx = ∇x ∗ I,Gy = ∇y ∗ I (4.2)

(в класичному варiантi ∇y має протилежнi знаки, ми змiнили їх, щоб опе-

рувати у правостороннiй координатнiй системi).

Дослiдимо, як поводять себе величини Gx, Gy, якщо вхiдне зображен-

ня повертається на величину, кратну π/2 або симетрично вiдображається

вiдносно вертикальної осi. Оскiльки пара величин Gx, Gy є апроксимацiєю

вектора градiєнта, який еквiварiантний до поворотiв та симетричних вiд-

ображень функцiї, то ми очiкуємо, що i його апроксимацiя також проявляє

такi властивостi. Щоб перевiрити це, розглянемо 8-елементну групу пере-

творень зображення, що складається з комбiнацiй 4 поворотiв на π/2 та 2

симетричних вiдображень навколо вертикальної осi. Позначимо операцiю

повороту зображення на π/2 за годинниковою стрiлкою через r, операцiю

горизонтального симетричного вiдображення через f , операцiю тотожного

перетворення через e. Операцiї r та f задовольняють таким властивостям:

— r4 = e

— f 2 = e

— fr = r3f

— fr2 = r2f



76

— fr3 = rf

Використовуючи цi властивостi, побудуємо таблицю 4.2 перетворень

групи розмiром 8× 8.

e r r2 r3 f fr fr2 fr3

e e r r2 r3 f fr fr2 fr3

r r r2 r3 e fr3 f fr fr2

r2 r2 r3 e r fr2 fr3 f fr

r3 r3 e r r2 fr fr2 fr3 f

f f fr fr2 fr3 e r r2 r3

fr fr fr2 fr3 f r3 e r r2

fr2 fr2 fr3 f fr r2 r3 e r

fr3 fr3 f fr fr2 r r2 r3 e

Таблиця 4.1

Таблиця групи симетричних поворотiв та вiдображень.

Ця група iзоморфна дiедральнiй групi D4 - групi симетрiй квадрата.

Тепер, використовуючи перетворення цiєї групи, побудуємо таблицю 4.2

як змiнюються величини Gx, Gy, якщо вхiдне зображення перетворюється

вiдповiдно до перетворень групи.

e r r2 r3 f fr fr2 fr3

Gx Gy −Gx −Gy −Gx −Gy Gx Gy

Gy −Gx −Gy Gx Gy −Gx −Gy Gx

Таблиця 4.2

Поведiнка оператора Собеля пiд дiєю поворотiв та вiдображень

Таким чином, як i очiкувалось, величини Gx, Gy поводять себе як ве-

ктор пiд поворотами та симетричними вiдображеннями. Отже, згортки тен-

зора з ядрами ∇x,∇y можна використовувати, щоб отримувати вектор, що
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повертається та вiдображається разом з вхiдним тензором. Для бiльш ефе-

ктивного використання оператора Собеля в нейроннiй мережi, доцiльним

є його параметризацiя коефiцiєнтами, якi б навчались пiд час тренування,

iз збереженням властивостей, описаних в таблицi 4.2. Виведемо найбiльш

загальну форму пари згорток, яка поводить себе так само як оператор Со-

беля пiд перетвореннями групи в таблицi 4.2. Розглянемо пару згорток з

невiдомими коефiцiєнтами:

gx =


ax bx cx

dx ex fx

gx hx ix

 , gy =


ay by cy

dy ey fy

gy hy iy

 (4.3)

Визначимо найбiльш загальний вигляд ядер gx, gy, таких, що величини

I ∗ gx та I ∗ gy поводять себе таким же чином пiд дiєю перетворень групи

4.2, як i градiєнтний оператор Собеля.

Спершу вiдзначимо, що групу 4.2 можна згенерувати за допомогою двох

операцiй: r та f , описаних вище, тобто будь-який елемент групи задається

як f irj, i = 0, 1, j = 0, 1, 2, 3. Це означає, що якщо величини Gx, Gy змi-

нюються бажаним чином пiд дiєю лише перетворень r та f , тодi вони так

само змiнюються i пiд дiєю всiх 8 перетворень групи.

Розглянемо частину зображення розмiром 3× 3:

I =


I11 I12 I13

I21 I22 I23

I31 I32 I33

 (4.4)

Тодi згортка симетричного вiдображення зображення з ядрами gx, gy

повинна задовольняти умовам:

gx ∗ fI = −f(gx ∗ I) (4.5)

gy ∗ fI = f(gy ∗ I) (4.6)
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Розписуючи рiвностi (4.10) та (4.11), отримаємо:

gx ∗ rI = axI13 + bxI12 + · · ·+ ixI31 = − (axI11 + bxI12 + · · ·+ ixI33) (4.7)

gy ∗ rI = ayI13 + byI12 + · · ·+ iyI31 = ayI11 + byI12 + · · ·+ iyI33 (4.8)

Оскiльки цi рiвностi повиннi виконуватись для будь-яких зображень,

отримуємо, що ядро gx повинно бути антисиметричним (вiдносно верти-

кальної осi), а ядро gy - симетричним вiдносно вертикальної осi.

Отже, їх можна параметризувати таким чином:

gx =


ax 0 −ax
bx 0 −bx
cx 0 −cx

 , gy =


ay by ay

cy dy cy

ey fy ey

 (4.9)

Для операцiї повороту r повиннi виконуватись такi рiвностi:

gx ∗ rI = r(gy ∗ I) (4.10)

gy ∗ rI = −r(gx ∗ I) (4.11)

Розписуючи рiвностi (4.10) та (4.11) аналогiчно як для операцiї симе-

тричного вiдображення, отримаємо, що шукана параметризацiя для ядер

gx, gy має вигляд:

gx =


−a 0 a

−b 0 b

−a 0 a

 , gy =


a b a

0 0 −0

−a −b −a

 (4.12)

Бачимо, що структура ядер gx, gy аналогiчна структурi диференцiйних

операторiв Собеля (4.1). Зокрема, при пiдстановцi a = 1, b = 2 отримаємо

оператор Собеля.

Отже ми отримали параметризацiю пари ядер згортки, яка поводить

себе як вектор при поворотах та симетричних вiдображеннях зображен-

ня. Отримана параметризацiя є лiнiйною, а отже диференцiйовною, що

дозволить шукати похiдну функцiю похибки по змiнним параметризацiї, i

проводити навчання мережi по вiдношенню до цих параметрiв.
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4.3. Знаходження всiх можливих типiв перетворень для

заданого оператора

В минулiй секцiї було розглянуто узагальнення оператора Собеля, яке

поводить себе певним наперед заданим чином (як вектор) при поворотах i

симетричних вiдображеннях вхiдного зображення. Це перетворення пара-

метризується двома коефiцiєнтами, по яким можна знайти похiдну функцiї

похибки. Отже, ми можемо вбудовувати цей шар в згортковi нейроннi ме-

режi, i для нього наперед вiдомо як змiнюється вихiд при поворотах та си-

метричних вiдображеннях входу (цiєї властивостi немає у звичайних згор-

ткових шарах). В цiй секцiї знайдемо всi можливi типи поведiнки виходiв

шарiв пiд дiєю лiнiйного перетворення вхiдного зображення та параметри-

зацiї операторiв, що задають такi виходи.

Позначимо через x ∈ Rn патч зображення k × k, розгорнутий у вектор

довжиною n = k2, через A ∈ Rn×n - матрицю лiнiйного оператора, що

дiє на x (це може бути оператор симетричного вiдображення, повороту на

π/2, чи довiльнi оператори, що лiнiйно дiють на значення пiкселiв). Тодi

необхiдно знайти такi вектори s1 . . . sm ∈ Rn (ядра згорток), що згортки з

лiнiйно перетвореним зображенням є певною лiнiйною комбiнацiєю згорток

початкового зображення. Тобто, iснують такi коефiцiєнти λ11, λ12 . . . λmm,

що 
sT1Ax = λ11s

T
1 x+ . . . λ1ms

T
mx

. . .

sTmAx = λm1s
T
1 x+ . . . λmms

T
mx

(4.13)

Введемо такi позначення:

Λ =


λ11 . . . λ1m

. . . . . . . . .

λm1 . . . λmm

 ,Λ ∈ Rm×m (4.14)
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S =


sT1

. . .

sTm

 , S ∈ Rm×n (4.15)

Записуючи систему рiвнянь (4.13) у матричнiй формi, отримаємо:

SAx = ΛSx (4.16)

Оскiльки рiвнiсть (4.16) має виконуватись для всiх x, отримаємо:

SA = ΛS (4.17)

Будемо також вимагати щоб рядки матрицi S були лiнiйно незалежни-

ми. Дiйсно, якщо деякий фiльтр згортки можна виразити через iншi, тодi i

результат згортки з даним фiльтром можна виразити через iншi результати

згортки таким же чином, незалежно вiд вхiдного зображення. В згортко-

вiй нейроннiй мережi цього ефекту можна досягти введенням додаткового

згорткового шару з ядром 1 × 1. Крiм того, без введення такого обмеже-

ння множина матриць Λ, для яких iснує нетривiальний розв’язок рiвностi

(4.17) стає занадто широкою, i перестає вiдображати реальну структуру

оператора A.

Означення 4.1. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор. Назвемо ма-

трицю Λ ∈ Rm×m лiвою приведеною матрицею оператора A, якщо iснує

S ∈ Rm×n, rank(S) = m, така що виконується рiвнiсть (4.17).

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 (4.18)

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 .
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Доведення. Дiйсно, транспонуючи рiвнiсть (4.17), отримаємо:

ATST = STΛT

Враховуючи, що rank(S) = rank(ST ), та виконавши транспонування ще

раз, отримуємо першу частину твердження. Друга частина доводиться ана-

логiчно.

Лема 4.2. Якщо A - невироджена, тодi всi її приведенi матрицi не-

виродженi. Λ - лiва (права) приведена матриця A тодi й лише тодi коли

Λ−1 - лiва (права) приведена A−1.

Доведення. Нехай A - невироджена, S ∈ Rm×n, rank(S) = m, SA = ΛS.

Оскiльки A - невироджена, тодi rank(SA) = rank(S) = m = rank(ΛS). За

властивiстю ранку добутку, отримаємо:

m = rank(ΛS) 6 min(rank(Λ), rank(S)) = rank(Λ)

Оскiльки Λ ∈ Rm×m, то rank(Λ) 6 m, звiдки rank(Λ) = m, отже, Λ -

невироджена.

Тодi

SA = ΛS

Λ−1SA = S

Λ−1S = SA−1

Отже Λ−1 - приведена матриця A−1. Замiною A на A−1 доводиться зворотнє

твердження, i аналогiчно для правої приведеної матрицi.

Лема 4.3. Якщо Λ - права (лiва) приведена матриця, тодi ΛT - та-

кож права (лiва) приведенi матрицi.

Доведення. Оскiльки матрицi Λ та ΛT - подiбнi, iснує G ∈ Rm×m:

Λ = G−1ΛTG
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Пiдставляючи це в рiвнiсть SA = ΛS отримаємо:

SA = G−1ΛTGS

(GS)A = ΛT (GS)

Оскiльки rank(GS) = rank(S) = m, отримаємо, що ΛT - також лiва

приведена матриця. Аналогiчне доведення для правої приведеної матрицi.

Лема 4.4. Множина лiвих (правих) приведених матриць дорiвнює

множинi правих (лiвих) приведених матриць.

Доведення. Припустимо, Λ - лiва приведена матриця, отже, ∃S ∈ Rm×n :

rank(S) = m,SA = ΛS.

Оскiльки матрицi A та AT - подiбнi, отже, iснує невироджена матриця

перетворення базису G така що: A = G−1ATG. Пiдставляючи, отримаємо:

SG−1ATG = ΛS

(SG−1)AT = Λ(SG−1)

A(SG−1)T = (SG−1)TΛT

Отже, ΛT - права приведена матриця, отже, за лемою 3, Λ - також права

приведена матриця.

Твердження в iнший бiк доводиться аналогiчно.

Пiдведемо пiдсумок застосування лем 1-4 до довiльного оператора у ви-

глядi таблицi. В кожнiй клiтинi показана множина пар - приведена матриця

та деяка матриця S ранку m, що задовольняє вiдповiднiй рiвностi.

Таблиця, наведена вище, може бути використана для того, щоб зве-

сти знаходження лiвих приведених матриць та параметризацiй просторiв

розв’язкiв S до знаходження правих приведених матриць та вiдповiдних

параметризацiй через вiдповiдне перетворення. У випадку, якщо оператор

A, який дослiджується, задовольняє однiй з умов: A = AT (симетричнiсть),
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Лiвi приведенi Правi приведенi

A {(Λ, Sl)} {(Λ, Sr)}

AT {(ΛT , STr )} {(ΛT , STl )}

A−1 {(Λ−1, Sl)} {(Λ−1, Sr)}(
AT
)−1

{((
ΛT
)−1

, STr

)} {((
ΛT
)−1

, STl

)}
Таблиця 4.3

Зв’язок мiж лiвими та правими приведеними матрицями та

параметризацiями ядер

A = A−1, A−1 = AT (ортогональнiсть), тодi процес знаходження вiдпо-

вiдних величин не вимагає введення в розгляд додаткового оператора. У

випадках, що розглядатимуться далi в роздiлi, це може бути використано,

оскiльки оператор симетричного вiдображення - симетричний, а оператор

повороту на π/2 - ортогональний.

Рiвнiсть (4.17) вимагає знаходження лiвих приведених матриць та їх

параметризацiй, в той же час поняття правої приведеної матрицi нам ви-

дається бiльш вiдповiдним наступним крокам та загальноприйнятим позна-

ченням в лiнiйнiй алгебрi, тому надалi будуть розглядатись властивостi та

алгоритм знаходження саме правих приведених матриць. Надалi пiд тер-

мiном приведена матриця розумiтимемо саме праву приведену матрицю.

Нехай ΛA = {Λ ∈ Rm×m|∃S ∈ Rm×n, rank(S) = m : AS = SΛ} -

множина правих приведених матриць для оператора A, SA,Λ = {S|AS =

SΛ} - множина розв’язкiв (4.17) 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.

Доведення. Дiйсно, рiвнiсть (4.17) є системою однорiдних лiнiйних рiв-
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нянь вiдносно компонент S, що має хоча б один нетривiальний розв’язок,

а отже твердження виконується.

Лема 4.6. Для кожної матрицi S ∈ SA,Λ, лiнiйна оболонка її стовпцiв

є лiнiйно iнварiантним пiдпростором вiдносно оператора A.

Доведення. Дiйсно, рiвнiсть (4.18) означає, що для кожного стовпця

s матрицi S вектор As лiнiйно виражається через усi стовпцi S, звiдки

випливає дане твердження.

Лема 4.7. Якщо Λ - це приведена матриця, тодi для довiльної неви-

родженої матрицi G ∈ Rm×m матриця G−1ΛG також є приведеною.

Доведення. Дiйсно, якщо AS = SΛ, тодi ASG = SΛG = SGG−1ΛGS.

Отже, A(SG) = (SG)
(
G−1ΛG

)
. Якщо матриця S - невироджена, тодi ма-

триця GS - також невироджена. Отже, матриця G−1ΛG є приведеною, що

i треба було довести.

Лема 4.8. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор. Тодi для довiльної

невиродженої матрицi G ∈ Rn×n множини приведених матриць A та

GAG−1 спiвпадають.

Доведення. Нехай Λ - приведена матриця A, тобто iснує S ∈ Rn×m :

rank(S) = m,AS = SΛ. Тодi GAS = GSΛ, звiдки GAG−1(GS) = (GS)Λ.

Оскiльки G - невироджена, то rank(GS) = rank(S) = m, отже Λ - приве-

дена матриця оператора GAG−1. Доведення в iнший бiк отримуємо, замi-

нивши G на G−1 та враховуючи що G−1(GAG−1)G = A.

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.

Доведення. Розглянемо довiльну лiву приведену матрицю Λ ∈ Rm×m
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оператора A. За означенням, iснує S ∈ Rn×m, таке що AS = SΛ, rank(S) =

m. За лемою 6 лiнiйна оболонка стовпцiв S є iнварiантним пiдпростором

A. Оскiльки стопцi S лiнiйно незалежнi, вони утворюють базис лiнiйно

iнварiантного пiдпростору A, в якому оператор A має матричний вигляд Λ.

З iншого боку, нехай в деякому лiнiйно iнварiантному пiдпросторi оператор

має звуження Λ. Розмiстивши базиснi вектори пiдпростору по стовпцям

матрицi S, отримаємо, що rank(S) = m, AS = SΛ, що означає що Λ - лiва

приведена матриця.

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

рiвно один клас еквiвалентностi приведених матриць.

Доведення. Необхiдно довести, що два рiзнi звуження оператора на пiд-

простiр подiбнi. Дiйсно, нехай в одному базисi S1 оператор має вигляд Λ1,

тобто AS1 = S1Λ1, в iншому базисi S2 - Λ2. Оскiльки S1 та S2 - рiзнi базиси

одного пiдпростору, мiж ними iснує невироджене перетворення S2 = S1G,

G ∈ Rm×m - невироджена матриця. Тодi

AS2 = AS1G = S1GΛ2

S1Λ1G = S1GΛ2

Оскiльки S1 складається з лiнiйно незалежних стовпцiв, а лiва i права ча-

стини рiвностi - це фактично лiнiйнi комбiнацiї стовпцiв, тому за єдинiстю

розкладу вектора по базисним векторам отримаємо, що єдина можливiсть

для цiєї рiвностi - це Λ1G = GΛ2 звiдки з умови невиродженостiG випливає

подiбнiсть звужень оператора на пiдпростiр, звiдки отримуємо твердження

леми.



86

Таким чином, щоб отримати керований набiр згорток необхiдно знайти

лiнiйну параметризацiю множини розв’язкiв (4.17) для фiксованої матрицi

Λ. Пiсля того як вiдповiдну параметризацiю знайдено, оптимальнi параме-

три можуть бути знайденi пiд час тренування нейронної мережi.

Доведемо деякi додатковi властивостi множини лiвих приведених ма-

триць.

Оскiльки накладена умова rank(S) = m (лiнiйна незалежнiсть стовпцiв

S), отримуємо обмеження на можливi 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.

Доведення. Дiйсно, якщо m = 1, тодi s = S ∈ Rn×1, λ = Λ ∈ R1×1,

умова rank(S) = 1 еквiвалентна умовi S 6= 0, отже маємо умову iснува-

ння ненульового розв’язку рiвностi As = λs, що спiвпадає з рiвнiстю для

знаходження власних чисел i власних векторiв.

Таким чином, поняття лiвої приведеної матрицi є узагальненням поня-

ття власного числа, а вiдповiднi їм матрицi SA,Λ - узагальненнями власних

векторiв.

Лема 4.11. Множина лiвих приведених матриць для m = n спiвпадає

з множиною матриць, подiбних до A.

Доведення. Якщоm = n тодi матриця S - квадратна, її ранк спiвпадає з

її розмiрнiстю, отже, вона має обернену. Тодi Λ = S−1AS, отже Λ - подiбна

до A.

Розглянемо деякi методи для знаходження всiх приведених матриць

оператора A. Знаходження таких матриць дозволить проаналiзувати по-

ведiнку оператора в рiзних його iнварiантних пiдпросторах, а також зна-



87

ходити параметризованi згортки, якi видiляють ознаки, що поводять себе

деяким наперед заданим чином пiд дiєю оператора на зображення. Буде по-

казано, що деякi з цих ознак мають геометричну iнтерпретацiю в термiнах

елементiв зображення, якi вони можуть детектувати.

Для побудови загальної множини приведених матриць для заданого

оператора доведемо ще декiлька допомiжних лем.

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

 (4.19)

Доведення. Нехай Λ ∈ Rm×m - приведена матриця. Тодi iснує S ∈
Rn×m, rank(S) = m : AS = SΛ. Оскiльки стовпцi S - лiнiйно незалежнi,

ми можемо їх доповнити до базису Rn матрицею S̃ ∈ Rn×(n−m), отримавши

матрицю Ŝ =
(
S|S̃

)
∈ Rn×n. Тодi

AŜ = Ŝ

Λ P

0 Q

 (4.20)

де P ∈ Rm×(n−m), Q ∈ R(n−m)×(n−m) - матрицi, якi показують як виража-

ються стовпцi AS̃ через стовпцi Ŝ - базис Rn. Оскiльки Ŝ - невироджена,

отримуємо бажане твердження.

Для доведення в iнший бiк достатньо розглянути першi m стовпцiв ма-

трицi G.

Лема 4.13. Нехай Λ - приведена матриця оператора A. Тодi її хара-

ктеристичний полiном є дiльником характеристичного полiнома A, а її

мiнiмальний полiном є дiльником мiнiмального полiнома A.

Доведення. За лемою 4.12 iснує базис, в якому оператор A має вигляд

(4.19). За лемою 4.8 приведенi матрицi (4.19) та A спiвпадають, характе-

ристичний та мiнiмальний полiноми є iнварiантними до змiни базису, тому
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достатньо довести твердження для матрицi у виглядi (4.19). Розглянемо

характеристичний полiном (4.19):

χA(λ) = det

Λ− λIm×m P

0 Q− λI(n−m)×(n−m)

 =

= det (Λ− λIm×m) det
(
Q− λI(n−m)×(n−m)

)
= χΛ(λ)χQ(λ)

(4.21)

Звiдси отримуємо, що характеристичний полiном A дiлиться на характе-

ристичний полiном Λ.

Доведемо, подiльнiсть мiнiмального полiнома. Легко показати, що для

будь-якого полiнома p(λ) виконується

p

Λ P

0 Q

 =

p(Λ) P̂

0 p(Q)

 (4.22)

для деякої матрицi P̂ ∈ Rm×(n−m)

Тому, з умови p(A) = 0 випливає умова p(Λ) = 0. Подiлимо мiнiмальний

полiном mA(λ) оператора A на мiнiмальний полiном mΛ(λ) з остачею:

mA(λ) = mΛ(λ)p(λ) + r(λ) (4.23)

де степiнь r(λ) менша за степiнь mA(λ). Пiдставивши в рiвнiсть A, та вра-

хувавши, що mA(A) = mΛ(A) = 0, отримаємо, що r(A) = 0. Оскiльки

степiнь r менша за степiнь mA, а mA є мiнiмальним полiномом, єдиною

можливiстю є r = 0, що доводить подiльнiсть.

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)).

Доведення. За лемою 4.12 iснує невироджена матриця G, така, що ви-

конується (4.19). Застосувавши полiном p до обох частин та використавши

(4.22) разом iз рiвнiстю p
(
G−1AG

)
= G−1p(A)G (що виконується для до-
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вiльних полiномiв та матриць), отримаємо:

G−1p(A)G =

p(Λ) P̂

0 p(Q)

 (4.24)

Врахувавши, що множення злiва чи справа на невироджену матрицю

не змiнює ранк, отримаємо:

rank (p(A)) = rank

p(Λ) P̂

0 p(Q)

 (4.25)

Розглянемо матрицю p(Λ), видiлимо в нiй rank(p(Λ)) лiнiйно незале-

жних стовпцiв. Доповнивши цi стовпцi нулями до розмiру n, знову отри-

маємо набiр лiнiйно незалежних стовпцiв, якi є пiдмножиною стовпцiв ма-

трицi, що стоїть в правiй частинi рiвностi (4.25). Таким чином, ранк цiєї

матрицi не менше нiж ранк матрицi Λ, отже rank(p(Λ)) 6 rank(p(A)).

Аналогiчним чином, Null(p(Λ)) = m−rank(p(Λ)), томуm−rank(p(Λ))

стовпцiв p(Λ) лiнiйно виражаються через rank(p(Λ)) стовпцiв. Доповнив-

ши стовпцi нулями до розмiру n, отримаємо що Null(p(Λ)) стовпцiв ма-

трицi в правiй частинi рiвностi (4.25) виражаються через rank(p(Λ)) стов-

пцiв цiєї ж матрицi (що знаходяться серед перших m стовпцiв матрицi).

Оскiльки серед n −m стовпцiв, що залишились, можуть бути i iншi стов-

пцi, що лiнiйно виражаються через заданi rank(p(Λ)) стовпцiв, отримаємо,

що Null(p(Λ)) 6 Null(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)

)
(4.26)

Доведення. Повторюючи доведення леми 4.14, введемо позначення ма-

трицi B з рiвностi (4.25):
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B = G−1p(A)G =

p(Λ) P̂

0 p(Q)


Тодi отримаємо рiвностi:

Bi =

pi(Λ) P̂i

0 pi(Q)

 (4.27)

Bi+1 =

pi+1(Λ) P̂i+1

0 pi+1(Q)

 (4.28)

Null
(
pi(A)

)
= Null

(
Bi
)

(4.29)

Null
(
pi+1(A)

)
= Null

(
Bi+1

)
(4.30)

де P̂ , P̂i, P̂i+1 ∈ Rm×n - деякi матрицi. Введемо такi позначення:

fi = Null
(
pi(Λ)

)
(4.31)

di = Null
(
pi(A)

)
(4.32)

З леми 4.14 маємо: fi 6 di,m − fi 6 n − di. Оскiльки з умови pi(A)v = 0

випливає pi+1(A)v = 0 (та аналогiчно для Λ), отримуємо fi+1 > fi, di+1 >

di. Необхiдно довести:

fi+1 − fi 6 di+1 − di

Виберемо деякий базис ядра оператора pi(Λ): v1 . . . vfi ∈ Rm Доповнимо

кожен з векторiв базису n−m нулями до довжини n, отримавши вектори

v̂1 . . . v̂fi ∈ Rn. Отриманi вектори лiнiйно незалежнi, крiм того вони нале-

жать ядру оператора Bi. Доповнимо цей набiр векторiв до базису Ker(Bi)

векторами w1 . . . wdi−fi.

Тепер побудуємо базис ядра оператора Bi+1 таким чином. По-перше, за-

уважимо, що v1 . . . vfi ∈ Ker(pi+1(Λ)), оскiлькиKer(pi(Λ)) ⊂ Ker(pi+1(Λ)),

крiм того цi вектори є лiнiйно незалежними. Тому їх можна доповнити до
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базису Ker(pi+1(Λ)) векторами r1 . . . rfi+1−fi. Доповнимо данi вектори ну-

лями до довжини n, отримаємо набiр векторiв r̂1 . . . ˆrfi+1−fi. Отримаємо,

що r̂1 . . . ˆrfi+1−fi ∈ Ker(Bi+1). Далi, зауважимо, що вектори w1 . . . wdi−fi ∈
Ker(Bi+1).

Таким чином, отримуємо набiр векторiв v̂1 . . . v̂fi, r̂1 . . . ˆrfi+1−fi, w1 . . . wdi−fi,

якi належать Ker(Bi+1). Доведемо, що цей набiр лiнiйно незалежний.

Припустимо, для ненульового набору коефiцiєнтiв α, β, γ виконується:

fi∑
j=1

αj v̂j +

fi+1−fi∑
j=1

βj r̂j +

di−fi∑
j=1

γjŵj = 0 (4.33)

Домноживши дану рiвнiсть на Bi, та врахувавши що vj, wj ∈ Ker(Bi),

отримаємо:

Bi

(
fi+1−fi∑
j=1

βj r̂j

)
= 0 (4.34)

Оскiльки за побудовою вектори r̂j не належать пiдпростору Ker(Bi),

та є лiнiйно незалежними, єдиною можливiстю для виконання цiєї рiвностi

є
(∑fi+1−fi

j=1 βj r̂j

)
= 0 звiдки за лiнiйною незалежнiстю β1 = · · · = βfi+1−fi =

0. Тодi рiвнiсть (4.33) перетворюється на лiнiйну комбiнацiю векторiв v̂j та

wj, якi є лiнiйно незалежними, звiдки всi коефiцiєнти αj, βj, γj є нульовими.

Отже, побудована трiйка наборiв векторiв v̂j, r̂j, wj є лiнiйно незалежною.

Таким чином, ми отримали fi + (fi+1 − fi) + (di − fi) = di + (fi+1 − fi)
векторiв, якi належать Ker(Bi+1) i є лiнiйно незалежними. З рiвностей

(4.30), (4.32) маємо: dim
(
Ker

(
Bi+1

))
= di+1 звiдки отримуємо

di + (fi+1 − fi) 6 di+1

що i треба було довести.

Лема 4.16. Нехай MA(λ) = pn11 (λ)pn22 (λ) . . . pnkk (λ) - мiнiмальний полi-

ном оператора A та його розклад на степенi лiнiйних та квадратичних
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множникiв. Нехай pi(λ) = λ − λi - деякий лiнiйний дiльник мiнiмально-

го полiнома, 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


(4.35)

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 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


(4.36)

є приведеною.

Доведення. Оскiльки степiнь множника мiнiмального полiнома ni до-

рiвнює максимальному розмiру вiдповiдної жорданової клiтини над дiй-

сним полем (ni × ni для лiнiйного множника pi та 2ni × 2ni для квадра-

тичного множника), тому жорданова форма мiстить хоча б одну клiтину

такого розмiру.

Розглянемо базис, у якому оператор A має жорданову форму J , при-

чому виберемо його таким чином, щоб вiдповiдна клiтина максимального
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розмiру була найпершим блоком в J (можна вибирати порядок блокiв змi-

нюючи порядок елементiв базиса).

Надалi розглядатимемо лiнiйний множник pi (для квадратичного мiр-

кування аналогiчнi).

Пiсля змiни базиса отримаємо таку форму матрицi:

G−1AG =



λi 1 0 . . . 0

0 λi 1 . . . 0

. . . . . . . . . . . . . . .

0 0 . . . λi 1

0 0 0 . . . λi


(4.37)

Таким чином, якщо жорданова форма матрицi мiстить жордановий

блок розмiру k, тодi йому може вiдповiдати блок розмiром 0, 1, . . . , k у жор-

дановiй формi приведеної матрицi. Розглядаючи прямi суми таких блокiв,

отримуватимемо рiзнi жордановi форми приведених матриць. Покажемо,

що всi отриманi 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 ко-

жної 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 роз-

мiру 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
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є власними числами оператора, тодi вiдповiднi значення вважаємо нуля-

ми.

Λ - є правою приведеною матрицею A тодi й лише тодi, якщо вико-

нуються умови:

1) Множина власних чисел (дiйсних i пар комплексних) Λ є пiдмно-

жиною власних чисел A.

2) Для довiльного λ - дiйсного власного числа 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)

(4.38)

3) Для довiльної пари 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)

(4.39)

Доведення. Спочатку доведемо що для довiльна матриця Λ, що задо-

вольняє наведеним властивостям, дiйсно є приведеною. За лемою 4.8 опе-

ратор A можна замiнити на довiльну подiбну матрицю, множина приве-

дених матриць при цьому не змiниться. Розглянемо базис, в якому A має

жорданову форму AJ . За лемою 4.7 достатньо показати що iснує матриця

S, rank(S) = m, така що AJS = SΛJ , де ΛJ - жорданова матриця, з вiдпо-

вiдними кiлькостями ci(λ) жорданових блокiв Ji(λ) для кожного дiйсного
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власного числа λ та ci(a, b) блокiв для кожної пари комплексних власних

чисел a± bi.
Розглянемо деяке дiйсне власне число λ оператора A. Нехай жордано-

вий блок, що вiдповiдає λ, складається з n1(λ) жорданових клiтин розмiру

1, n2(λ) клiтин розмiру 2, i т.д., nKA(λ)(λ) клiтин максимального розмiру

KA(λ). Для спрощення позначень залежнiсть вiд λ надалi опускатимемо.

Для кожного блоку будемо позначати певнi стовпцi, за допомогою яких

буде утворена матриця S, яка задовольнятиме AS = SΛ.

Розглянемо nKA
блокiв максимального розмiру. Виберемо довiльнi cKA

iз них (ми це можемо зробити, оскiльки cKA
6 nKA

, i, для кожного з ви-

браних блокiв, позначимо усi стовпцi, де вони знаходяться. Далi, виберемо

довiльнi cKA−1 блокiв iз nKA−1 блокiв розмiру KA − 1 та nKA
− cKA

блокiв

розмiру KA, якi залишились невибраними пiсля першого кроку (це можна

зробити, оскiльки cKA−1 6 nKA−1 +nKA
−cKA

. В кожному з вибраних блокiв

на другому кроцi позначимо першi KA−1 стовпцiв. Аналогiчно продовжи-

мо цю процедуру. На останньому кроцi з усiх невибраних блокiв виберемо

c1 блокiв, i в кожному позначимо перший стовпець.

Далi, вiдсортуємо номери позначених стовпцiв по зростанню (загальна

кiлькiсть позначених стовпцiв дорiвнюватиме m = c1 + 2c2 + . . . KAcKA
):

i1 < · · · < im. Для стовпця з номером i (в початковiй матрицi) розглянемо

вектор si = (0 . . . 1 . . . 0)T , де 1 стоїть на i-й позицiї. Розглянемо матрицю

Sλ = (si1|si2| . . . |sim). Неважко переконатись, що AjSλ = SλΛλ, де Λλ -

жорданова клiтина, що складається з c1 блокiв розмiру 1, c2 блокiв розмiру

2, ..., cKA
блокiв розмiру KA.

Для комплексних пар власних чисел проробимо аналогiчну процедуру,

вибираючи для кожного i з ci вибраних блокiв першi 2i стовпцiв.

Проробивши дану процедуру для кожного λ - дiйсного власного числа,

та кожної пари комплексних власних чисел a ± bi, розглянемо матрицю

S =
(
Sλ1| . . . |Sλq |Sa1,b1| . . . |Sal,bl

)
, що складається з розташованих один за
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одним обчислених матриць. Отримаємо AS = SΛ, де

Λ =


Λλ1 0 . . . 0

0 Λλ1 . . . 0

. . . . . . . . . . . .

0 0 . . . Λal, bl

 (4.40)

Матриця Λ знаходиться в жордановiй формi, та для кожного дiйсного λ

мiстить ci(λ) жорданових блокiв розмiру i× i та ci(a, b) жорданових блокiв

розмiру 2i × 2i для комплексних власних чисел a ± bi. Матриця S має

лiнiйно незалежнi стовпцi, оскiльки одиницi в рiзних стовпцях знаходяться

на рiзних позицiях.

Таким чином, якщо для матрицi Λ виконанi умови 1), 2) та 3), тодi Λ є

приведеною матрицею оператора A.

Доведемо зворотнє твердження.

Нехай Λ - приведена матриця оператора A. Доведемо, що для Λ вико-

нуються умови 1), 2), 3) теореми.

З леми 4.13 характеристичний полiном Λ є дiльником характеристично-

го полiнома A. Звiдси випливає, що множина дiйсних та пар комплексних

власних чисел Λ є пiдмножиною власних чисел A, отже, пункт 1 доведено.

З леми 4.13 мiнiмальний полiном Λ є дiльником мiнiмального полiнома

A. Оскiльки для довiльного λ степiнь множника в мiнiмальному полiномi

дорiвнює максимальному розмiру жорданового блоку в жордановiй клiти-

нi, що вiдповiдає λ, отже, ∀λ ∈ R : KΛ(λ) 6 KA(λ). Аналогiчним чином

доводиться твердження для квадратичних множникiв: якщо степiнь ква-

дратичного множника мiнiмального полiнома дорiвнює k, тодi максималь-

ний розмiр жорданового блоку складає 2k×2k, оскiльки маємо подiльнiсть

мiнiмальних полiномiв, отримаємо ∀a, b ∈ R : KΛ(a, b) 6 KA(a, b).

Таким чином, у жордановiй формi Λ мiстить жордановi клiтини для

пiдмножини власних чисел A, а максимальнi розмiри жорданових блокiв
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не перевищують вiдповiдних максимальних розмiрiв блокiв в A.

Покажемо, що для кожної жорданової клiтини Λ кiлькостi жорданових

блокiв задовольняють нерiвностям (4.38). Розглянемо довiльне дiйсне вла-

сне число λi оператора A (для пар комплексних власних чисел доведення

аналогiчне). Введемо такi додатковi позначення: mλ - степiнь множника

λ − λi в розкладi характеристичного полiнома Λ, nλ - вiдповiдна степiнь

для A.

di = Null
(
(A− λI)i

)
fi = Null

(
(Λ− λI)i

)
Тодi отримаємо:

n1 = 2d1 − d2

ni = 2di − di−1 − di+1, 1 < i < kA

nKA
= dkA − dkA−1

Аналогiчно, для кiлькостi жорданових блокiв матрицi Λ отримаємо вирази:

c1 = 2f1 − f2

ci = 2fi − fi−1 − fi+1, 1 < i < kA

cKA
= fkA − fkA−1

Провiвши сумування та використавши факт dKA
= nλ, fKA

= mλ, отри-

муємо такi нерiвностi в термiнах fi та di, якi потрiбно довести:

f1 6 d1 (4.41)

f2 − f1 6 d2 − d1 (4.42)

. . .

fKA−1 − fKA−2 6 dKA−1 − dKA−2 (4.43)

mλ − fKA−1 6 nλ − dKA−1 (4.44)
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Доведення першої нерiвностi (4.41) отримуємо з леми 4.14 для полiнома

p(λ) = (λ− λi).
Доведення нерiвностей (4.42) ... (4.43) отримуємо з леми 4.15 для лiнiй-

ного полiному p(λ) = λ− λi та степенiв i = 1 . . . KA − 2.

Доведення нерiвностi (4.44) отримуємо з леми 4.14 для полiнома p(λ) =

(λ− λi)KA−1 та факту що rank(p(Λ)) = mΛ − Null(p(Λ)), rank(p(A)) =

nλ −Null(p(A)). Таким чином, теорему доведено.

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. Про-

те, 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 до-

слiдити певний набiр базових матриць.

Лема 4.17. Нехай Λ =


Λ1 0 . . . 0

0 Λ2 . . . 0

. . . . . . . . . . . .

0 . . . 0 Λk

 ∈ Rm×m - приведена ма-

триця оператора A, що є прямою сумою матриць Λ1 ∈ Rm1×m1 . . .Λk ∈
Rmk×mk, m1 + . . .mk = m. Тодi Λj, j = 1 . . . k - приведенi матрицi опера-

тора A, а множина розв’язкiв SA,Λ є прямою сумою множин розв’язкiв

SA,Λ1
, SA,Λk.

Доведення. Оскiльки Λ - приведена, iснує S ∈ Rn×m, rank(S) = m :

AS = SΛ. Розiб’ємо матрицю S по стовпцям на матрицi S1 ∈ Rn×m1 . . . Sk ∈
Rn×mk : S = (S1| . . . |Sk). Оскiльки стовпцi S лiнiйно незалежнi, тодi i стов-
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пцi кожного Sj будуть також лiнiйно незалежними. Отримаємо:

A (S1| . . . |Sk) = (S1| . . . |Sk)


Λ1 0 . . . 0

0 Λ2 . . . 0

. . . . . . . . . . . .

0 . . . 0 Λk


∀j = 1 . . . kASj = SjΛj

Таким чином, Λ1 . . .Λk - приведенi матрицi оператора A. Крiм того, лiнiйна

система рiвнянь AS = SΛ вiдносно S розпадається на k незалежних систем

вiдносно S1 . . . Sk, тому множина розв’язкiв початкової системи є прямою

сумою множин розв’язкiв даних k систем.

Таким чином, лема 4.17 зводить знаходження параметризацiй S для

приведеної матрицi, що є прямою сумою iнших матриць, до знаходження

вiдповiдних параметризацiй для цiєї множини матриць. Оскiльки за теоре-

мою 4.2 кожна приведена матриця має жорданову форму, яка складається

з прямої суми певних жорданових блокiв, з певними обмеженнями на їх

кiлькiсть, тому є сенс дослiджувати лише певний набiр базових приведе-

них матриць Λ та параметризацiї розв’язкiв SA,Λ, оскiльки для всiх iнших

приведених матриць вiдповiднi параметризацiї можна знайти за допомогою

операцiй прямої суми та змiни базису.

Для зручностi введення поняття базової матрицi вiд жорданової нор-

мальної форми перейдемо до фробенiусової нормальної форми. Це дозво-

лить унiфiкувати два випадки: жордановi клiтини, що вiдповiдають лiнiй-

ним та квадратичним множникам, будуть розглядатись в рамках однiєї

системи. Крiм того, це дозволить виписати явний вигляд параметризацiї

розв’язкiв SA,Λ.

Нагадаємо, що супутньою матрицею монома p(λ) = c0 + c1λ + · · · +
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cn−1λ
n−1 + λn називають матрицю

C(p) =


0 0 . . . 0 −c0

1 0 . . . 0 −c1

. . . . . . . . . . . . . . .

0 0 . . . 1 −cn−1

 (4.45)

Використаємо такi факти:

- Жорданова клiтина вигляду (4.35) Jk(λi) подiбна супутнiй матрицi

полiнома C(λ) = (λ− λi)k.
- Жорданова клiтина вигляду (4.36) Jk(ai, bi) подiбна супутнiй матрицi

полiнома C(λ) =
(
λ2 − 2aiλ+ (a2

i + b2
i )
)k.

Виходячи з цього, введемо означення базової приведеної матрицi.

Означення 4.3. Нехай A ∈ Rn×n - лiнiйний оператор. Нехай MA(λ) =

pn11 (λ)pn22 (λ) . . . pnkk (λ) - мiнiмальний полiном оператора A та його розклад

на степенi лiнiйних та квадратичних множникiв. Для кожного pi та кожно-

го 1 6 k 6 nk матрицю C(pki ) назвемо базовою приведеною матрицею.

Лема 4.18. Кожна базова приведена матриця є приведеною матри-

цею.

Доведення. Розглянемо деяку базову приведену матрицю, що є супу-

тньою матрицею полiнома pki , де pi - лiнiйний або квадратичний дiльник

мiнiмального полiнома, 1 6 k 6 ni, де ni - степiнь pi в розкладi мiнiмаль-

ного полiнома. Ця матриця є подiбною до жорданової клiтини Jk(λi), якщо

pi = (λ) = λ−λi є лiнiйним множником, та подiбною до Jk(ai, bi) якщо pi є

незвiдним квадратичним полiномом. Тодi, з умови 1 6 k 6 ni та леми 4.16

випливає дане твердження.

Лема 4.19. Кожна приведена матриця подiбна прямiй сумi базових

приведених матриць.

Доведення. Доведення напряму випливає з теореми 4.2: кожна приве-

дена матриця у жордановiй формi складається з жорданових блокiв, кожен
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з яких подiбний деякiй базовiй приведенiй матрицi.

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 + · · ·+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

}
(4.46)

Доведення. Розглянемо систему рiвнянь AS = SΛ для Λ = C(pki ) вiд-

носно S. Розглянемо стовпцi S:

S = (s1|. . .|sm) , si ∈ Rn×1

Пiдставляючи це в систему рiвнянь, та використовуючи вираз для матрицi

Λ, отримаємо: 

As1 = s2

As2 = s3

. . .

Asm−1 = sm

Asm = −ams1 − · · · − a1sm

(4.47)

Послiдовно проводячи пiдстановки s2 з першої рiвностi в другу, s3 з другої

в третю, i т.д., отримаємо:

si = Ai−1s1, 1 < i 6 m (4.48)

Пiдставляючи цi рiвностi в останнє рiвняння системи (4.47) отримаємо:(
Am + a1A

m−1 + · · ·+ amI
)
s1 = pKi (A)s1 = 0 (4.49)

Тому розв’язок системи такий: s1 ∈ Ker(pki ), si = Ai−1s1, 1 < i 6 m, що

доводить теорему.
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Алгоритм знаходження базових приведених матриць оператора A та

вiдповiдних параметризацiй SA,Λ.

1) Знайти факторизацiю мiнiмального полiнома оператора A: MA(λ) =

pn11 (λ)pn22 (λ) . . . pnkk (λ) на степенi лiнiйних та незвiдних квадратичних мно-

жникiв.

2) Для кожного множника pi (що має степiнь ni) та кожної степенi

1 6 j 6 ni базовою приведеною матрицею є C(pji ) (рiвнiсть (4.45)).

3) Для кожного полiнома pji та вiдповiдної базової приведеної матрицi Λ

знайти базис V ∈ Rn×k (базиснi вектори розташованi по стовпцям матрицi

V ) iнварiантного пiдпростору Ker(pji (A)) =
{
V α|α ∈ Rk

}
.

4) Тодi параметризацiя розв’язкiв SA,Λ така:

SA,Λ =
{[
V α|AV α| . . . |Ajni−1V α

]∣∣α ∈ Rk
}

(4.50)

4.3.1. Випадок декiлькох операторiв. Розглянемо природнє уза-

гальнення мiркувань, наведених вище, для випадку одночасного застосу-

вання 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

(4.51)

Лема 4.20. Нехай (Λ1 . . .Λl) - набiр приведених матриць деяких опе-

раторiв. Тодi для довiльної невиродженої матрицi G ∈ Rm×m набiр ма-

триць
(
G−1Λ1G . . . G

−1ΛlG
)
є приведеним.

Доведення. Для доведення достатньо домножити кожну рiвнiсть в (4.51)

справа на G та перегрупувати множники.
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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 базо-

вi 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 рiзни-

ми операторами), та для кожної комбiнацiї знайти розв’язок системи (4.51)

для знаходження параметризацiй ядер.

4.4. Деякi частковi випадки

Проаналiзуємо деякi лiнiйнi оператори на зображеннях з точки зору

описаного вище пiдходу.

4.4.1. Оператор симетричного вiдображення. Припустимо ми

використовуємо згорткову нейронну мережу з ядрами згорток розмiром

3× 3 (найпоширенiший випадок на практицi). Розглянемо оператор симе-

тричного вiдображення зображення навколо вертикальної осi As. Розгля-

немо дiю цього оператора на патч зображення розмiром 3× 3.

I =


I11 I12 I13

I21 I22 I23

I31 I32 I33

 , AsI =


I13 I12 I11

I23 I22 I21

I33 I32 I31

 (4.52)

Якщо розглядати патч зображення I як вектор довжини 9, тодi на As

можна дивитись як на лiнiйний оператор As : R9 → R9:
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I =



I11

I12

I13

I21

I22

I23

I31

I32

I33



;AsI =



I13

I12

I11

I23

I22

I21

I33

I32

I31



(4.53)

Таким чином матриця лiнiйного оператора As має вигляд:

As =



0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0



(4.54)

Матриця As симетрична: AT
s = As, отже, можемо шукати правi приве-

денi матрицi оператора.

Характеристичний полiном матрицi As:

χAs(λ) = −(λ− 1)6(λ+ 1)3 (4.55)

Оскiльки A2
s = I9 (оскiльки подвiйне застосування оператора симетри-

чного вiдображення - це одиничний оператор), то мiнiмальний полiном опе-

ратора такий:

MAs(λ) = λ2 − 1 = (λ− 1)(λ+ 1) (4.56)
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Оскiльки мiнiмальний полiном мiстить лише лiнiйнi множники пiднесенi

до першого степеня, тому оператор дiагоналiзовний.

Власнi вектори для λ1 = −1:

v−1
1 =



−1

0

1

0

0

0

0

0

0



; v−1
2 =



0

0

0

−1

0

1

0

0

0



; v−1
3 =



0

0

0

0

0

0

−1

0

1





(4.57)

Тодi множина розв’язкiв системи AS = SΛ для Λ = [−1] задається як

span(v−1
1 , v−1

2 , v−1
3 ). Таким чином, кожен розв’язок подається у виглядi

av−1
1 + bv−1

2 + cv−1
3 =



−a
0

a

−b
0

b

−c
0

c



(4.58)

Записуючи це знову як матрицю 3 × 3, отримаємо параметризацiю ядра

згортки: 
−a 0 a

−b 0 b

−c 0 c

 (4.59)
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Для власного числа λ = 1 власнi вектори такi:

v1
1 =



0

1

0

0

0

0

0

0

0



; v1
2 =



1

0

1

0

0

1

0

0

0



; v1
3 =



0

0

0

0

1

0

0

0

0



v1
4 =



0

0

0

0

1

0

1

0

0



; v1
5 =



0

0

0

0

0

0

0

1

0



v1
6 =



0

0

0

0

0

0

1

0

1





(4.60)

Аналогiчним чином отримуємо загальну параметризацiю ядра згортки

для λ = 1 у виглядi матрицi: 
d e d

f g f

h i h

 (4.61)

Таким чином, для λ = 1 маємо 6-вимiрний, а для λ = −1 3-вимiрний

пiдпростiр ядер згортки.

Таким чином отримуємо двi базових приведених матрицi для операто-

ра симетричного вiдображення: Λ = [−1] та Λ = [1] яким вiдповiдають

вiдповiдно антисиметричне та симетричне ядра згорток.

Проаналiзуємо базовi приведенi матрицi оператора. Якщо Λ = [1] отри-

маємо, що величини, отриманi при застосуваннi вiдповiдного параметризо-

ваного ядра (4.61), яке є симетричним вiдносно вертикальної осi, не змiню-

ються при симетричному вiдображеннi зображення. Таким чином, ядра з

такою параметризацiєю можна застосовувати для знаходження величин на

зображеннi, якi повиннi бути iнварiантними при симетричних перетворен-

нях. Використовуючи параметризоване ядро (4.59) для λ = [−1] отримає-

мо величину, яка змiнює знак при симетричному вiдображеннi зображен-
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ня. Таким чином, такi величини можна використовувати для знаходження

орiєнтацiї об’єктiв на зображеннi (визначення напрямку об’єкта - "влiво"чи

"вправо").

Пара результатiв згорток з симетричним i антисиметричним ядром пiд

дiєю оператора змiнюється вiдповiдно до матрицi

Λ =

−1 0

0 1

 (4.62)

Таку пару можна розглядати як двохвимiрний вектор на площинi, який

вiдображається вiдносно вертикальної осi, при вiдображеннi вхiдного зо-

браження.

Як вже зазначалось вище, вибiр рiзних невироджених матриць G для

змiни базису буде змiнювати параметризацiї вiдповiдних ядер згорток, але

в той же час є еквiвалентним застосуванню додаткового лiнiйного пере-

творення пiсля обчислення ядер згорток. Наприклад, розглянемо матрицю

перетворення базису

G =

1 1

1 −1

 (4.63)

Матриця Λ в новому базисi:

ΛG = G−1ΛG =

 0 −1

−1 0

 (4.64)

В такому базисi отриманi 2 компоненти при симетричному вiдображеннi

зображення змiнюють знак та мiняються мiсцями - фактично це симетри-

чне вiдображення вектора компонент вiдносно дiагоналi (що йде з лiвого

верхнього кута в правий нижнiй).

Параметризацiя такої пари згорток отримується застосуванням пере-

творення G до параметризацiй згорток в iншому базисi (в цьому випадку
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потрiбно взяти суму i рiзницю параметризованих згорток (4.59) та (4.61)):

a+ d e d− a
b+ f g f − b
c+ h i h− c

 ,

a− d −e −d− a
b− f −g −b− f
c− h −i −c− h


 (4.65)

Неважко переконатись, що згортки з ядрами з такою параметризацiєю

дiйсно поводять себе пiд дiєю симетричного вiдображення вiдповiдно до ма-

трицi ΛG. Бiльше того, це найбiльш загальна параметризацiя ядер згорток,

яка поводить себе вiдповiдним чином пiд дiєю симетричного вiдображення

вхiдного зображення.

В подальших прикладах ми розглядатимемо лише приведенi матрицi Λ

з точнiстю до змiни базису.

4.4.2. Оператор повороту на π/2. Розглянемо аналогiчним чином

оператор повороту AR на π/2 (за годинниковою стрiлкою), означеному на

патчах зображень 3× 3.

I =


I11 I12 I13

I21 I22 I23

I31 I32 I33

 , AR(I) =


I31 I21 I11

I32 I22 I12

I33 I23 I13

 (4.66)

Знову представляючи зображення у виглядi вектора-стовпця, отримає-

мо, що матриця оператора AR має вигляд:
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AR =



0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0



(4.67)

Оператор AR - ортогональний, тому шукаємо правi приведенi матрицi

та вiдповiднi параметризацiї, i потiм перетворимо їх за допомогою таблицi

4.3.

Характеристичний полiном:

χAR(λ) = −(λ+ 1)2(λ− 1)3(λ2 + 1)2 (4.68)

Мiнiмальний полiном:

MAR(λ) = (λ− 1)(λ+ 1)(λ2 + 1) = λ4 − 1 (4.69)

Це дiйсно мiнiмальний полiном, оскiльки, з одного боку, до нього вхо-

дять всi незвiднi множники характеристичного полiному в першiй степенi

(отже, не iснує полiнома меншого степеня, який занулює цю матрицю),

а з iншого боку A4
R = I9, оскiльки операцiя повороту на π/2 циклiчна з

перiодом 4.
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Власнi вектори для λ = −1:

v−1
1 =



0

1

0

−1

0

−1

0

1

0



; v−1
2 =



1

0

−1

0

0

0

−1

0

1



;



(4.70)

Параметризуючи власний пiдпростiр для λ = −1 (беручи лiнiйну ком-

бiнацiю av−1
1 +bv−1

2 ) та записуючи результуючий вектор у виглядi матрицi,

отримаємо параметризоване ядро згортки:
b a −b
−a 0 a

−b a b

 (4.71)

Власнi вектори для λ = 1:

v1
1 =



0

0

0

0

1

0

0

0

0



; v1
2 =



0

1

0

1

0

1

0

1

0



; v1
3 =



1

0

1

0

0

0

1

0

1



;



(4.72)

Параметризуючи власнi вектори з коефiцiєнтами c, d, e отримуємо па-
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раметризоване ядро: 
e d e

d c d

e d e

 (4.73)

Розглянемо множник λ2 +1 мiнiмального полiнома. Вiн вiдповiдає iнва-

рiантному пiдпростору, базис якого може бути знайдений як Ker(A2 + I).

Лiнiйний пiдпростiр Ker(A2 + I) є чотирьохвимiрним, i може бути па-

раметризованим як: 
f g h

−i 0 i

−h −g −f

 (4.74)

Тодi, застосовуючи оператор A до (4.74), отримаємо параметризацiю

пари ядер згорток: 
f g h

−i 0 i

−h −g −f

 ,

−h i f

−g 0 g

−f −i h

 (4.75)

що вiдповiдають приведенiй матрицi Λ =

0 −1

1 0

.
Використовуючи таблицю 4.3 отримаємо, що для знаходження лiвої

приведеної матрицi, необхiдно транспонувати i обернути Λ, i транспону-

вати параметризацiю. Але Λ = (ΛT )−1, а транспонування S не змiнює па-

раметризацiї - лише представлення елементiв ядра згортки зi стовпцiв на

рядки.

4.4.3. Приведенi матрицi комбiнацiї повороту i симетричного

вiдображення. Знайдемо ядра згорток, якi є керованими одночасно для

оператора повороту на π/2 та симетричного вiдображення. Зауважимо, що

комбiнацiя цих операторiв генерує групу перетворень D4. Щоб знайти ба-

зовi матрицi для пари операторiв, необхiдно розглядати комбiнацiї базових
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матриць (Λ1,Λ2) для кожного з операторiв, i для кожної комбiнацiї шукати

параметризацiю ядер, якi поводять себе вiдповiдно до Λ1 пiд дiєю першо-

го оператора та вiдповiдно до Λ2 пiд дiєю другого оператора. В таблицi

4.4.3 для кожної пари базових матриць наведенi вiдповiднi параметриза-

цiї ядер. Зауважимо, що оскiльки обидва оператори є ортогональними, ми

знову шукаємо правi приведенi матрицi для обох операторiв.

4.4.4. Аналiз керованих ядер. Проаналiзуємо приведенi матрицi

операторiв симетричного вiдображення та повороту для визначення типiв

ознак, якi вони можуть детектувати на зображеннi. Для спрощення розгля-

немо бiнарнi зображення 3× 3 з елементами -1, 0 та -1 (нехай -1 позначає

бiлий колiр, 0 - сiрий, а 1 - чорний) та ядра згорток, що є частковими

випадками з таблицi 4.4.3.

Розглянемо такi ядра:

ks1 =
1

4


0 1 0

1 0 1

0 1 0

 , ks2 =
1

4


1 0 1

0 0 0

1 0 1

 (4.76)

kxy =
1

4


0 1 0

−1 0 −1

0 1 0

 , kd =
1

4


1 0 −1

0 0 0

−1 0 1

 (4.77)

kx =
1

8


−1 0 1

−2 0 2

−1 0 1

 , ky =
1

8


1 2 1

0 0 0

−1 −2 −1

 (4.78)

Таблиця 4.4.4 показує дiю знайдених операторiв, що вiдповiдають базо-

вим приведеним матрицям операторiв симетричного вiдображення та по-

вороту. Як бачимо, симетричнi ядра ks1 та ks2 реагують на симетричнi пат-

терни на зображеннi, з чотирма осями симетрiї. При поворотах паттерну

пара результатiв згортки з (ks1, ks2) кодує орiєнтацiю такого об’єкта. Отже,
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Λsym Λrot Параметризацiї ядер

[1] [1]


a b a

b c b

a b a



[−1] [1]


0 0 0

0 0 0

0 0 0



[1] [−1]


0 a 0

−a 0 −a
0 a 0



[−1] [−1]


a 0 −a
0 0 0

−a 0 a


1 0

0 1

 0 −1

1 0




0 0 0

0 0 0

0 0 0

 ,


0 0 0

0 0 0

0 0 0


−1 0

0 1

 0 −1

1 0



−a 0 a

−b 0 b

−a 0 a

 ,

−a −b −a
0 0 0

a b a


1 0

0 −1

 0 −1

1 0



a b a

0 0 0

−a −b −a

 ,

−a 0 a

−b 0 b

−a −0 a


−1 0

0 −1

 0 −1

1 0




0 0 0

0 0 0

0 0 0

 ,


0 0 0

0 0 0

0 0 0


Таблиця 4.4

Базовi приведенi матрицi операторiв повороту та симетричного

вiдображення
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Зображення Матрична форма (ks1, ks2) (kxy, kd) (kx, ky)
0 1 0

1 0 1

0 1 0

 (1, 0) (0, 0) (0, 0)


1 0 1

0 0 0

1 0 1

 (0, 1) (0, 0) (0, 0)


0 −1 0

1 1 1

0 −1 0

 (0, 0) (-1, 0) (0, 0)


1 0 −1

0 1 0

−1 0 1

 (0, 0) (0, 1) (0, 0)


0 1 0

−1 1 −1

0 1 0

 (0, 0) (1, 0) (0, 0)


−1 0 1

0 1 0

1 0 −1

 (0, 0) (0, -1) (0, 0)


1 1 1

0 0 0

−1 −1 −1

 (0, 0) (0, 0) (0, 1)


0 1 1

−1 0 1

−1 −1 0

 (0, 0) (0, 0)
(

3
4 ,

3
4

)

−1 0 1

−1 0 1

−1 0 1

 (0, 0) (0, 0) (1,0)

Таблиця 4.5

Детекцiя рiзних типiв ознак на зображеннi певними типами

ядер
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симетричнi ядра такого типу можна застосовувати для детекцiї об’єктiв з

чотирма осями симетрiї, а також для знаходження їх орiєнтацiї, яку можна

визначити як кут φ ∈ [0, π/2).

Пара ядер (kxy, kd) пiдходять для детекцiї об’єктiв з двома осями симе-

трiї, таких як прямi на зображеннi. Результати згортки з kxy та kd пово-

дять себе як вектор на площинi, який при обертаннi об’єкта на зображеннi

обертається вдвiчi швидше. Таким чином, згортки з ядрами (kxy, kd) мо-

жна застосовувати для детекцiї та знаходження орiєнтацiї об’єктiв з двома

вiсями симетрiї φ ∈ [0, π), такими як лiнiї.

Пара згорток з (kx, ky), як уже обговорювалось вище, поводить себе як

вектор, який повертається з такою ж швидкiстю як i об’єкт на зображен-

нi. Таку пару згорток можна застосовувати для знаходження орiєнтацiї

довiльних об’єктiв, визначеної в межах φ ∈ [0, 2π).

4.4.5. Оператори симетричного вiдображення та повороту для

зображень з шестикутними пiкселями. В деяких випадках, для мо-

делювання зображення, застосовується замощення площини правильними

шестикутниками. Застосування сенсорiв з такими характеристиками не є

розповсюдженим, проте має ряд переваг, зокрема 3 осi симетрiї, розташо-

ваних пiд кутами 60◦ одна до одної (замiсть двох пiд кутами 90◦ у випадку

прямокутного масиву), що дозволяє з бiльшою точнiстю знаходити кути

орiєнтацiй об’єктiв на зображеннi. Знайдемо базовi приведенi матрицi опе-

раторiв симетричного вiдображення на повороту на 60◦ для такої структу-

ри пiкселiв.
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Рис. 4.1. Оператор симетричного вiдображення

Рис. 4.2. Оператор повороту на π/3
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Оператор симетричного вiдображення в матричному виглядi:

AS =



1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0


(4.79)

Характеристичний полiном:

χAS(λ) = −(λ− 1)5(λ+ 1)2 (4.80)

Мiнiмальний полiном:

MAS(λ) = λ2 − 1 = (λ− 1)(λ+ 1) (4.81)

Базис Ker(AS − I) (власний пiдпростiр для λ = 1):

V1 =



1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0


(4.82)
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Базис Ker(AS + I) (власний пiдпростiр для λ = −1):

V−1 =



0 0

0 0

−1 0

0 −1

0 0

0 1

1 0


(4.83)

Таким чином, базовi приведенi матрицi та вiдповiднi параметризацiї

ядер згорток такi:
Базова приведена матриця Параметризоване ядро

[1]

[−1]

Оператор повороту в матричнiй формi:
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AR =



1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0


(4.84)

Характеристичний полiном:

χAR(λ) = −(λ− 1)2(λ+ 1)(λ2 − λ+ 1)(λ2 + λ+ 1) (4.85)

Мiнiмальний полiном:

MAR(λ) = λ6 − 1 = (λ− 1)(λ+ 1)(λ2 − λ+ 1)(λ2 + λ+ 1) (4.86)

Базис пiдпростору Ker(A− I) (власного пiдпростору для λ = 1):

Vλ−1 =

1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1

T (4.87)

Базис пiдпростору Ker(A+ I) (власного пiдпростору для λ = −1):

Vλ+1 =
[
0 −1 1 −1 1 −1 1

]T
(4.88)

Базис пiдпростору Ker(A2 + A+ I):

Vλ2+λ+1 =

0 −1 1 0 −1 1 0

0 −1 0 1 −1 0 1

T (4.89)

Базис пiдпростору Ker(A2 − A+ I):

Vλ2−λ+1 =

0 −1 −1 0 1 1 0

0 1 0 −1 −1 0 1

T (4.90)

Таким чином, отримуємо такий набiр базових приведених матриць опе-

ратора:
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Базова приведена матриця Параметризоване ядро

[1]

[−1]

0 −1

1 −1



0 −1

1 1



Таблиця 4.6

Приведенi матрицi та параметризацiї ядер для оператора

повороту на шестикутних пiкселях
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4.5. Застосування: iнварiантна до поворотiв / симетричних

вiдображень класифiкацiя

4.5.1. Опис архiтектури. Метод G-згорток, описаний в роздiлi 1,

дозволяє створювати згортковi шари нейронної мережi, компоненти ре-

зультатiв згорток яких змiнюються певним наперед вiдомим чином при

симетричних вiдображеннях чи поворотах вхiдного зображення. Пiсля за-

стосування пулiнгу по орiєнтацiї ми отримуємо тензор, який повертається

та вiдображається разом з вхiдним зображенням, а змiнюючи параметри

мережi можемо отримати апроксимацiю будь-якого неперервного вiдобра-

ження з простору зображень, що володiє наперед заданими властивостями

при перетвореннях входу. Таким чином, комбiнуючи G-шари, ми може-

мо отримати згорткову мережу з потрiбними вбудованими властивостями

iнварiантностi/еквiварiантностi виходу. Параметризацiї згорткових шарiв,

отриманi у даному роздiлi, можуть працювати лише в парi зG-згортковими

мережами, доповнюючи їх функцiонал та перелiчуючи всi можливi види

поведiнки виходiв мережi, та для кожного з них даючи параметризоване

ядро - iнструмент досягнення цього виду поведiнки. В цьому роздiлi буде

описано одне з застосувань - спосiб досягти iнварiантностi класифiкацiї при

поворотах, та одночасного знаходження орiєнтацiї об’єкта (без учителя).

Розглянемо перший випадок: iнварiантнiсть мережi до поворотiв. Роз-

глянемо невелику G-згорткову мережу, яке отримує на вхiд зображення,

та видає на виходi тензор, еквiварiантний до поворотiв. До результуючого

тензора застосуємо пару згорток kx, ky (параметризованих коефiцiєнтами,

що навчаються) щоб отримати векторне поле, вектори якого повертаються

разом iз вхiдним зображенням. Застосувавши просторовий та канальний

пулiнг, отримаємо єдиний вектор, який вiдображає орiєнтацiю вхiдного зо-

браження. Пiсля цього ми повертаємо вхiдне зображення, та промiжнi вже

отриманi тензори так, щоб отриманий вектор був напрямлений вертикаль-
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но, паралельно (0, 1). Отриманi тензори є iнварiантними до поворотiв. До

них ми застосовуємо звичайну згорткову нейронну мережу, щоб класифi-

кувати його iнварiантно до повороту. Весь процес проiлюстрований на рис.

4.5.1.

Рис. 4.3. Схема архiтектури для класифiкацiї iнварiантної до поворотiв

У випадку необхiдностi iнварiантностi до поворотiв та симетричного

вiдображення, на першому етапi використовується G-згорткова мережа, що

дає тензор, еквiварiантний до поворотiв та вiдображення, пiсля чого таким

же чином обчислюється вектор, та виконується поворот тензорiв, щоб об-

числений вектор став паралельним (0, 1). Повернутi таким чином тензори

iнварiантнi вiдносно поворотiв та еквiварiантнi вiдносно симетричних вiд-

ображень. Останнiй крок - застосування G-згорткової мережi, iнварiантної

до симетричних вiдображень, для отримання класифiкацiї, iнварiантної до

поворотiв та симетричного вiдображення. Кроки проiлюстрованi на рис.

4.5.1.

Всi параметри моделi тренуються через процедуру зворотнього поши-

рення похибки. Похiдна для операцiї повороту тензорiв знаходиться через

використання бiлiнiйного ресамплiнгу при поворотi.
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Рис. 4.4. Схема архiтектури для класифiкацiї iнварiантної до поворотiв та

вiдображень

4.5.2. Експерименти. Для того щоб перевiрити що даний пiдхiд до-

зволяє класифiкувати повернутi зображення, якi мережа не бачила пiд

час навчання, було виконано такий експеримент. Описана мережа тренува-

лась на тренувальному датасетi MNIST (чорно-бiлi зображення рукописних

цифр вiд 0 до 9, розмiром 28 × 28), а тестування вiдбувалось на тестово-

му датасетi MNIST-rot (рукописнi цифри з MNIST повернутi на випадковi

кути вiд 0 до 2π). В якостi першої моделi для порiвняння було викори-

стано DenseNet [54] мережу з 4 блокiв (згортка-нелiнiйнiсть-пулiнг), кожен

глибиною 8 (дана мережа не розрахована на роботу з повернутими зобра-

женнями). В якостi другої моделi використана групова згорткова мережа

такої ж структури як i перша модель, проте з груповими шарами згорток

та пулiнгiв, яка розрахована на iнварiантнiсть класифiкацiї щодо поворо-

тiв. В якостi третьої моделi протестована запропонована модель такої ж

конфiгурацiї як i першi двi. Результати наведенi у таблицi 4.5.2.
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Мережа Train error Train accuracy Test error Test accuracy

(MNIST) (MNIST) (MNIST-rot) (MNIST-rot)

DenseNet (baseline) 0.01 99.67% 6.39 41.86%

4 blocks: [8,8,8,8]

39956 params

G-conv Dense Net 0.02 99.23% 0.84 83.42%

4 blocks: [8,8,8,8]

49132 params

Proposed Net 0.04 98.64% 0.46 87.58%

4 blocks: [[8,8], [8,8]]

29118 params
Таблиця 4.7

Результати класифiкацiї

4.6. Висновки

В даному роздiлi було розроблено iнструменти для аналiзу та побудо-

ви параметризацiй згорткових шарiв нейронної мережi, якi поводять себе

певним наперед заданим чином пiд дiєю певних геометричних перетворень

входу. Головний результат роздiлу - опис множини всiх можливих приведе-

них матриць лiнiйного оператора, що дозволяє знаходити всi можливi ти-

пи поведiнки виходiв згорткових шарiв пiд дiєю геометричних перетворень

входу, а також знаходити їх лiнiйнi параметризацiї. Це, в свою чергу, до-

зволяє будувати архiтектури згорткових мереж, вихiд яких для будь-яких

значень навчальних параметрiв змiнюється бажаним чином при перетво-

реннях входу. Описанi пiдходи були протестованi для операторiв симетри-

чного вiдображення та повороту. Отриманi результати свiдчать про те, що

кожен з базових типiв параметризацiй згорток має геометричну iнтерпре-

тацiю в термiнах ознак, якi вiн детектує на зображеннi, а саме в кiлькостi
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осей симетрiї даних ознак. Як одне з можливих застосувань було наведено

архiтектуру мережi, яка здатна з високою точнiстю розпiзнавати об’єкти,

повернутi на довiльний кут, навiть якщо в навчальнiй вибiрцi всi об’єкти

мали фiксовану орiєнтацiю.

Основнi результати роздiлу опублiковано в [1, 3, 4, 8].
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ВИСНОВКИ

Основнi результати дисертацiї:

— Побудовано стохастичний двокроковий алгоритм довiрчого регiону

в пiдпросторi для навчання нейронних мереж. Метод вирiшує про-

блему 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

представлення згорткової нейронної мережi як середнього менших

згорткових мереж, застосованих на пiдзображеннях вхiдного зобра-

ження. Отримано iнтерпретацiю методу в термiнах досягнення при-

близної iнварiантностi класифiкацiї до вибору пiдзображення.

— Розроблено набiр iнструментiв для аналiзу операторiв на зображен-

нi в контекстi геометричних перетворень та побудови базових ма-

триць та вiдповiдних параметризацiй згорткових ядер. Доведено

теореми, що описують множину можливих типiв поведiнки вихо-

дiв згорткових шарiв пiд дiєю деяких геометричних операторiв на

вхiд. Показано, що всi можливi типи поведiнки виходу згорткового

шару є комбiнацiєю декiлькох базових типiв. Для операторiв симе-

тричного вiдображення та повороту показано, що згортковi шари

з вiдповiдними базовими типами поведiнки детектують ознаки на

зображеннях з певною кiлькiстю осей симетрiї.

— На основi розробленого алгоритму знаходження базових матриць

побудовано метод конструювання архiтектур згорткових мереж, що

показують бажанi властивостi виходу пiд дiєю геометричних опера-

торiв на вхiд. Як одне з застосувань побудовано архiтектуру згор-
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ткової мережi для розпiзнавання геометрично перетворених об’єктiв.

— Проведена експериментальна валiдацiя розроблених методiв. Вста-

новлено, що запропонований двокроковий метод навчання працює

швидше, нiж iснуючi методи першого та другого порядку у випадку

нейронна мережа є достатньо глибокою. Показано, що застосування

Column Drop пiд час навчання призводить до вищої точностi класи-

фiкацiї у порiвняннi з iснуючими методами регуляризацiї у випад-

ку виконання описаних умов на архiтектуру мережi. Пiдтвердже-

но ефективнiсть запропонованої архiтектури для досягнення геоме-

трично iнварiантної класифiкацiї за допомогою експериментального

порiвняння з iснуючими методами.
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