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ВСТУП 

 

Машинне навчання в цілому, а також нейронні мережі, зокрема, на 

шляху до повсюдності в декількох областях нашого повсякденного життя, 

починаючи від фільтрації електронної пошти в [1]«Google» та закінчуючи їх 

використанням  для моделей кредитного ризику споживачів у фінансовому 

секторі [2]. Вони також були використані в фізиці, зокрема, у фізиці 

високих енергій. Тим не менш, є великий потенціал в методах машинного 

навчання, які ще не були використані. Однією з важливих причин, чому 

фізики обережні з їх прихильністю до машинного навчання є те, що ці 

методи ще не дають великої точності. Ще не існує достатнього розуміння 

внутрішньої роботи і поведінки нейронних мереж і як використовувати 

увесь їх потенціал у передбаченні. 

Мета цього аналізу забезпечити розуміння та підвищити точність 

однієї з найуспішніших типів нейронних мереж в області зображення і 

розпізнавання образів, згортальних нейронних мереж. Для цього, була 

побудована деконволюційна мережа і був проаналізован результат її 

роботи. 

Розділ 2 містить короткий вступ в важливі концепції машинного 

навчання і нейронних мережі як частини машинного навчання. У дипломній 

роботі, згортувальній нейронній мережі буде поставлена задача 

класифікувати дані зображення галактики на морфологічні категорії. Розділ 

3 дає уявлення про те, як були отримані дані, використані для аналізу. 

Розділ 4 описує архітектуру моделі нейронної мережі. Згодом, параметри 

цієї мережі будуть розглянуті в розділі 5. деконволюційна мережа і її 

результати будуть обговорюватися в главі 6. І, нарешті, перспективи для 

досліджень в майбутньому і висновки наведені в розділах 7 і 8, відповідно.  
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1 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРЕДМЕТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 

1.1 Deep learning 

Deep learning - неоднозначний термін, так як він пройшов через кілька 

різних значень протягом багатьох років. В широкому випадку сучасне 

визначення можна знайти в книзі Лана Гудфельей про Deep Learning [3]. Там, 

воно визначається як розкладання складних понять на прості і рекомбінації в 

нові складні поняття. Тому алгоритм повинен встановити ієрархію понять. 

Візуалізація цієї ієрархії буде багатошаровий граф, який можна назвати 

«глибоким» в контексті теорії графів [4]. У даній роботі термін буде 

використовуватися в більш вузькому сенсі, як це було запропоновано у 

Скансі в книзі Introdution to Deep Learning [5]. Там, це відноситься до 

глибинних штучних нейронних мереж як машинного навчання. В цьому 

розділі найважливіші поняття для розуміння глибокого навчання надаються 

після опису в [3]. 

1.2 Machine learning 

Машинне навчання - це підрозділ інформатики. По своїй суті вона є основою 

для набору інструментів статистики, які оцінюють складні функції, 

навчаючись на основі даних. Машинне навчання можна розділити на два 

основні підходи, контрольоване та неконтрольоване навчання. 

Контрольоване навчання, як правило, означає, що програмі надається і вхідні 

данні, і бажаний результат, наприклад, зображення предметів із 

відповідними мітками того, що зображено. Мета навчання (або навчання) - 

побудувати карту між ними. На відміну від контрольованого навчання, 

неконтрольоване навчання не передбачає програми з бажаним вихідним 

результатом. Мета навчання - знайти структуру всередині вхідних даних його 

використовують, наприклад, в автокодерах. 

З огляду на це, одне корисне визначення машинного навчання дає Том 

Мітчелл 
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у своїй книзі Машинне навчання: 

Говорять, що комп’ютерна програма навчається на основі досвіду Е по 

відношенню до деякого класу задач T і міри якості P, якщо якість рішення 

задачі з T, виміряне на основі P, поліпшується з набуттям досвіду E. 

Завдання T - мета алгоритму навчання. Він визначається користувачем 

і зазвичай повідомляється алгоритму, надаючи приклад того, як подія 

повинна оброблятися. Тут подія означає набір функцій, що описують 

одну точку даних. Зазвичай його позначають як вектор x\in\ R_n із 

записами x_i, що представляють особливості події. При аналізі 

галактики Ідентифікація, представлена в цій тезі, кожна подія є 

зображенням галактики та її особливостями - значення пікселів на 

зображенні. Завдання - класифікація, де алгоритм має призначити 

ймовірність зображенню, з якою воно належить до будь-якої з k 

категорій. Для вирішення цього завдання алгоритм навчання створює 

функцію f: 𝑅𝑛 →  {1, . . . , k}, де f повертає розподіл класифікатора. 

Міра ефективності P - це показник, за допомогою якого здійснюється 

оцінка ефективності  алгоритму. Метрику можна вибирати 

користувачем і, як правило, її потрібно підлаштовувати під завдання Т. 

У разі класифікації, у мірі ефективності Р зазвичай використовується a 

функція втрат, яка кількісно визначає розбіжність між передбачуваним 

та справжнім результатом. У простому випадку функцією втрати може 

бути кількість правильно класифікованих подій пропорційно загальній 

кількості подій. У більш досконалих підходах це безперервна оцінка за 

кожну подію. Функція втрат для представленого аналізу є 

обговорюється в главі 3.3. Продуктивність перевіряється на даних, які 

не були включені до зразку навчання. Цей незалежний зразок 

називається набором даних валідації. Для оцінки ефективності роботи 

алгоритму в широкому діапазоні застосувань, проводяться додаткові 

випробування на ефективність, не пов'язані з обраною функцією втрат. 
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Досвід E охоплює наданий набір даних та будь-яку додаткову 

інформацію 

що алгоритм машинного навчання може використовувати для навчання 

моделі. Саме тут контрольовані та неконтрольовані алгоритми можуть 

відрізнятися. Вони не зовсім взаємовиключаючі та програми, в яких 

поєднуються обидва методи, називаються напівконтрольним 

навчанням - існують. Алгоритми навчання без нагляду є представлені 

набором даних з багатьма функціями та вивченими властивостями 

структури набору даних. Вони виробляють розподіл ймовірності p(x) 

випадкової події x. Алгоритми навчання з наглядом навчаються на 

наборах даних, що містять функції, де також кожна подія пов'язана із 

заздалегідь визначеним результатом через мітку. Вони обробляють 

кілька подій x і асоційоване значення або вектор y, і навчаються 

прогнозувати y від x. Набір даних не повинен бути виправленим. Також 

використовують інші методи машинного навчання, як посилене 

навчання циклу зворотного зв'язку, який надає нові дані у відповідь на 

систему навчання. 

1.4 Навчання 

 

Алгоритм навчання машинного навчання можна розглядати як 

апроксимування двух функцій y(x) та yˆ(x), де алгоритм намагається знайти 

найменшу відстань від y(x) до yˆ(x) в заданій метриці. Основні принципи 

навчання можна проілюструвати за допомогою лінійної регресії: 

^ Ty w x=  

Тут w – це вектор параметрів, що алгоритм може оптимізувати, що в 

контексті машинного навчання, називаються вагами. Вони визначають, як 

«фічі» x_i корелюють з вихідним y^^; знаходження найближчої «відстані» 

між у і y^^ називається передбачення у від x. Є багато можливих шляхів для 

cтворення алгоритму для оптимізації параметрів. У зазначеному прикладі, 

можливий спосіб навчання можезаключатись у тому, щоб мінімізувати 
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середню квадратичну помилку (MSE) з рівняння (2.2) на навчальній множині 

х: 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑(𝑦^ −  𝑦)𝑖

2

𝑖

 

Тут, n - число подій x з “фічами” i. 𝑦^ називається передбачення моделі на 

навчальній множині. MSE зведено до мінімуму шляхом вирішення градієнта 

щодо ваги w для 0: 

∇𝑤𝑀𝑆𝐸 =  0 

Для перевірки процесу навчання, 𝑀𝑆𝐸 також розраховуються для незалежної 

перевірки безлічі xval  з nval  подій, що алгоритм не використовує для навчання: 

^ 21
( ) .val val val i

ival

MSE y y
n

= −  

Тут, 𝑦𝑣𝑎𝑙 це набір правильних вихідних значень і 𝑦𝑣𝑎𝑙
^  передбачення для 

алгоритму, заснованого на 𝑦𝑣𝑎𝑙 та 𝑥𝑣𝑎𝑙 . Алгоритм перебирає процес навчання 

і перевірок, поки помилка не буде достатньо мала, критерії специфічниі для 

виконання виконання кожного завдання. 

У загальному випадку, користувач повинен визначити модель, яка описує 

вихідні у у відношенні до вхідних х, як лінійна регресія наведена вище, і 

спосіб навчання. Моделі, які використовуються в глибокому навчанні 

описані в главі 2.2. Метод навчання який використовується для цієї 

магістерської роботи, називається Градієнт-орієнтоване навчання, цей метод 

детально описаний у главі 2.2.4. 

1.5 Перенавчання та underfitting. 

Успішний алгоритм машинного навчання повинен добре працювати на 

невидимих вхідних вибірках, які мають той же тип, набори даних навчання і 

перевірки. Таким чином, продуктивність алгоритму не слід оцінювати тільки 

по його здатності звести до мінімуму помилки навчання, а й від його 

здатності звести до мінімуму різниці між помилкою навчання і помилкою 

перевірки. Ця різниця називається помилкою узагальнення і обговорюється 

більш детально в розділі 2.1.4. Обидві, помилки навчання та узагальнення 

сильно залежать від образотворчої здатності алгоритму, якиа є мірою того, 
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наскільки добре алгоритм здатний адаптуватися до різних виходів. У 

наведеному вище прикладі, лінійна регресія була використана в якості моделі 

для навчання. Якщо користувач хоче, моделювати дані так, щоб базовий 

розподіл був вищим порядком полінома, лінійна модель не буде в змозі 

описати бажану поведінку. Помилка тренування ніколи не буде достатньо 

мало. Ця проблема називається underfitting моделі. 

 У теорії, якщо репрезентативна потужність алгоритму може бути 

наскільки завгодно високою, в кінцевому підсумку це ідеально підходить до 

будь-якої заданої кінцевої події, встановленої до результатів.Але це обмежує 

здатність алгоритму для виконання на нових даних, так як в цьому режимі 

він занадто спеціалізований для підготованих даних. Якщо алгоритм має 

потенціал для досягнення невеликої помилки навчання, але не в змозі 

зробити помилку узагальнення малою, то ця проблема називається 

перенавчанням. Ключ дотого щоб уникнути перенавчання, -знайти достатньо 

складну модель, яка до сих пір здібна до узагальнення. Малюнок 2.1 показує 

типове співвідношення між ємністю і помилками. 

 

Рисунок 2.1. Помилки навчання і помилки узагальнення як функція 

потужності. Між зонами underfitting і перенавчання існує оптимальна 

ємність. Малюнок взятий з джерела [3]. 
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1.6 Помилка Баєса та теорема «No free lunch». 

Є статистичні обмеження на продуктивність алгоритмів класифікації 

машинного навчання, які повинні бути розглянуті. 

Припустимо, що існує ідеальна модель, яка відповідає істинному основному 

розподілу набору даних X. Модель все ще робить помилки в класифікації з 

кількох причин. Відображення з подій х ∈ Х до Y може бути за своєю 

природою стохастичний або Х може бути неповним з точки зору 

прогнозування у, тому що у може також залежати від інших змінних, за 

винятком тих, які можуть бути отримані з X. Нарешті, розподіл опису X 

може бути шумним, а це означає, що подія х може належати більш ніж 

одного класу. Найменша можлива помилка яку ідеальна модель може 

отримати називається помилка Байеса. У цій межі, машинне навчання 

пропонує тільки імовірнісні правила, тобто обіцяє знайти правила, які, 

ймовірно правильні, про більшість членів набору до якого вони відносяться. 

Друге обмеження для розгляду називається теорема «Ні безкоштовному 

обіду» [8]. У ній йдеться про те, що жоден алгоритм машинного навчання за 

своєю суттю не має кращого результату на небачених даних, ніж будь-який 

інший алгоритм, якщо він усереднюється над усіма можливими 

розподіленими що генерують дані.Це означає, що не існує єдиного кращого 

алгоритму, щоб зробити всі можливі завдання. Таким чином, припущення 

про задані розподіли даних має бути зроблено. У цей спосіб алгоритми 

можуть бути адаптовані до задачі. 

1.7 Регуляризація 

 

Для вирішення вищезазначених проблем, алгоритм машинного навчання 

повинен бути розроблений з набором переваг, які добре добре кладуться на 

це завдання. Створення і зміна цих переваг з метою зведення до мінімуму 

помилки узагальнення, але не помилки навчання називається 

регуляризацєю. Деякі важливі аспекти регуляризації введені тут. 

Один із способів ефективно регулювати пропускну здатність моделі полягає 

у вивченні зміщення і дисперсії алгоритму. Зміщення алгоритму A для зразка 

розміром м при події х визначається як  

bias(A, m, x)  =  E(fˆ(x)) −  f (x).  

Тут f є дійсний розподіл, що лежать в основі даних, fˆ  прогнозування для 

даних, і  E(fˆ(x))  середнє значення fˆ(X) в подію х. Передбачення 
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називається неупередженим, якщо bias(A,m, x) = 0. З цього випливає, що 

E(fˆ) = f . 

 

Дисперсія (var) задається: 

( )
2

^ ^, , ( ( ))( )var A m x f s E f x = −
    

Де S - всі навчальні зразки розміром м. Дисперсія описує випадкові варіації 

між різними наборами навчальних S, які можуть виникнути в результаті 

шуму в навчальних даних, різне число подій в класах, або випадкове 

поводження в самому алгоритмі, наприклад, різні вихідні параметри. 

Обидва з величин вище, вносять вклад в похибку узагальнення 

({Err}_{gen}), як описано в [9]:   

2( ) ( ) ( ), , , , , ,genErr A m x bias A m x var A m x= +  

На малюнку 2.2 показано, як ця залежність може бути застосована, щоб 

знайти оптимальну потужність для мінімізації помилки узагальнення. 

 

Рис 2.2. Помилка Узагальнення як функція ємності, зміщення і дисперсії [3]. 

Зазвичай методи регуляризації використовуються щоб уникнути 

перенавчання і включають Dropout [10], який також використовується в 

даній роботі, і описан в пункті 2.3.4, і введення змін до навчальних даних 

під час попередньої обробки, як описано в главі 4.1.1. 
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1.8 Штучні нейронні мережі  

Для побудови алгоритму машинного навчання користувач повинен 

визначити модель, функцію витрат та процедура оптимізації, яка 

відповідає структурі даних. У цій тезі розглядаються питання 

найвизначніші види моделей у машинному навчанні, штучних 

нейронних мережах та алгоритми навчання, які можна 

використовувати з цими моделями.  

Як було сказано раніше, алгоритм машинного навчання 

використовується для наближення функції f. У разі класифікації f 

відображає входження x до категорії y. Алгоритм має повернути fˆ з 

вагами w такими, що 

наближаються до f. 

y = fˆ(x;w) 

Взагалі, fˆ може бути функцією складеною з будь-якої кількості 

функцій fˆi у вигляді: 

𝑓ˆ =  𝑓𝑛
^  ◦. . .◦  𝑓3

^  ◦  𝑓2
^  ◦  𝑓1

^ 

Ця структура називається мережею, де f1 відповідає першому шару, 

що також називається вхідний шар, fі2 до другого шару і так далі. 

Кінцевий шар fˆn називається вихідним шаром. N-1 шари між 

вхідними та вихідними шарами називаються прихованими шарами, 

оскільки їх поведінка лише неявно обмежується даними навчальних 

даних, оскільки дані не показують бажаний вихід для кожного з цих 

шарів. Кількість шарів n визначає глибину мережі. Ця проста 

структура ланцюга - лише один із можливих способів побудови 

мережі і вперше був представлений у 1958 році Франком 

Розенблатом. Загалом, будь-який зв’язок можливий між різними 

функціями. Деякі такі альтернативні приклади як глибокі залишкові 

мережі, довгострокові / короткострокові мережі пам'яті та 

самоорганізовані. 

Всі перераховані вище мережі часто називають штучними 

нейронними мережами, оскільки вони були натхненні нейронаукою. 

Це загальноприйняте ім’я. Однак мета нейронних мереж - не 

моделювати людський мозок. Нейронні мережі в основному засновані 

на математичних та інженерних технологіях, а не на біологічних 

функціях мозку. 
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1.9 Типи блоків і функцій активації 

Кожен шар в нейронної мережі складається з безлічі блоків, які діють 

паралельно, де кожен блок представляє собою функцію вектор-в-

скаляр. Більшість одиниць може бути описана як прийом вектором 

входів х, обчислення афінного перетворення. 

Tz W x b= +  

де матриця W описує відображення від x до z з зміщенням b стосовно 

трансформації. Потім нелінійна функція g(z), яка називається 

функцією активації, застосовується поелементно від z. Конструкціz 

блоків є активною областю досліджень і ще не підкріплена 

остаточними керівними теоретичними принципами. Більшість 

прихованих блоків відрізняються один від одного тільки по вибору 

виду функції активації g(z). 

ReLU 

Вибір за замовчуванням для функції активації в сучасних нейронних 

мережах є максимальною функцією 

g(z) = max{0, z}. 

Одиниця, яка використовує цю функцію, називається випрямленою 

лінійною одиницею (ReLU) [15]. ReLU швидко оптимізовані, так як 

похідна або 0, або позитивне значення константи через домен. Це 

робить напрямок градієнта набагато більш корисним для навчання, 

ніж це було б з функціями активації з незникаючим і похідними 

вищих порядків. Одним з недоліків ReLU є те, що вони не можуть 

навчатися за допомогою градієнтних методів, заснованих на 

прикладах, для яких активація дорівнює нулю. 

Одиниця, яка використовує цю функцію, називається випрямленою 

лінійною одиницею (ReLU) [15]. ReLU швидко оптимізовані, так як 

похідна або 0, або позитивне значення константи через домен. Це 

робить напрямок градієнта набагато більш корисним для навчання, 

ніж це було б з функціями активації з незникаючим і похідними 

вищих порядків. Одним з недоліків ReLU є те, що вони не можуть 

навчатися за допомогою градієнтних методів, заснованих на 

прикладах, для яких активація дорівнює нулю. 
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Рисунок 2.3. Випрямлена лінійна одиниця виводить нуль на половину її 

домену [3]. 

Maxout 

Максимальні одиниці - це узагальнені випрямлені лінійні одиниці [16]. 

Замість застосування елементарної функції g (z) одиниці максимуму ділять z 

на групи значень k. Кожен максимум одиниці тоді виводить максимальний 

елемент однієї з цих груп: 

( )max , .( ) i

jig z z j G=   

Тут 𝐺(𝑖) це множина індексів для группи i, {(i -1)k+1,..., ik}. Це дає нам шлях 

до навчання. Це забезпечує спосіб вивчення кусково-лінійної функції, яка 

відповідає на кілька напрямків на вході x простору. Максимальна одиниця 

може полегшити навчання для кусково-лінійної, опуклої функції до k штук. 

Оскільки кожна одиниця максимуму параметризується до k векторів ваги, а 

не просто одного, йому потрібно більше регуляризації, ніж ReLU. 

Сигмоїд 

Сигмовидна функція використовується для представлення розподілу 

ймовірностей по двійковій змінній. Вона визначається як: 

.( )
( )

1

1
z

exp z
 =

+ −  
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Ця функція активації насичується до 0, коли z стає дуже негативною, і 

насичує до 1, коли z стає дуже позитивною. Для великих абсолютних 

значень z градієнт може стати занадто малим, щоб бути корисним для 

навчання, навіть якщо навчальні дані рясно заповнюють ці регіони. 

Softmax 

SoftMax функцією z, є узагальненням сигмовидної функції, яка представляє 

розподіл ймовірностей над дискретною змінною з n можливих значень. 

Softmax функція часто використовується в якості вихідних одиниць 

класифікатора. Формально SoftMax функція задається 

( )
( ) .

( )

i

ij

exp z
softmax z

exp z
=
  

Функції витрат, які не використовують журнал для скасування ехр від 

softmax по причині збою, щоб дізнатися, коли аргумент ехр стає дуже 

негативним, в результаті чого градієнта пропадає.   
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1.10 Зворотнє поширення 

За замовчуванням, інформація в нейронній мережі поширюється в прямому 

напрямку від вхідних вузлів, через приховані шари, і в вихідному вузлі. Це 

називається поширення вперед. Під час навчання, пряме поширення може 

тривати до тих пір, поки не виробляє вартість у вихідному вузлі. Алгоритм 

зворотного поширення [17] дозволяє інформації ідти від вартості, щоб потім 

текти в зворотному напрямку через мережу, щоб обчислити градієнт. 

Алгоритм зворотного поширення обчислює градієнт скалярного z по 

відношенню до однієї зі своїх предків х на графіку. По-перше береться 

градієнт по відношенню до z. Це просто 
𝑑𝑥

𝑑𝑧
= 1. Тут і далі, наступний 

градієнт по відношенню до наступного батька z в графі виходить шляхом 

множення поточного градієнта на Якобіан операції, вироблений z. Це 

повторюється в зворотному напрямку через граф, поки х не буде досягнуто. 

Коли два або більше каналів можуть бути обрані, градієнти цих шляхів 

просто підсумовуються. 

1.11 Функції витрат 

Як уже згадувалося вище, алгоритм навчання потребує метрику для оцінки 

відстані між двома функціями. Така метрика називається функцією вартості 

або функцією втрат в нейронних мережах. Подібно до евклідової метрики 

вибирається  за замовчуванням метрика в евклідовому просторі, перший 

вибір для функції витрат в нейронної мережі є крос-ентропії між 

навчальними даними і прогнозами моделі, що робить використання 

принципу максимальної ймовірності. 

У більшості випадків, параметричні моделі визначають розподіл. Нехай 

 𝑝𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙(𝑥; 𝜃) буде сімейством імовірнісних розподілів над простором ж 

індексованих розподіли ймовірностей на той самий простір, індексований θ, 

який відображає будь-яку конфігурацію x до реального числа, що оцінює 

справжню ймовірність 𝑝𝑑𝑎𝑡𝑎(x). Максимальна схожість θML Потім 

визначається як: 

 

modarg max ( ; )elML p X


 =
 

Інші популярні функції витрат є квадратичними функціями, такими як 

середнє значення квадрата помилка- (MSE) і кореневої 

середньоквадратичної-помилка (RMSE), які показані в 3.3. 

1.12 Навчання базоване на градієнті 

Нейронні мережі, як правило, навчається з використанням ітераційних 

оптимізаторів на основі градієнт-спуску Коші [18]. Такі методи просто 

рухають функцію витрат надуже низькі значення, у контрасті до лінійних 
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розв'язків рівнянь, що використовуються для підготовки лінійних 

регресійних моделей, а також алгоритмів опуклою оптимізації глобальних 

конвергентних гарантій, які використовуються для підготовки логістичної 

регресії. Опуклі оптимізації сходяться, починаючи від будь-яких вихідних 

параметрів. Стохастичний градієнтний спуск застосовується до не-опуклих 

функціях втрат не має таку гарантію збіжності і чутливий до значень 

вихідних параметрів. Для прямоточної нейронної мережі, необхідно 

ініціалізувати всі ваги для малих випадкових значень. Ці помилки можуть 

бути инициализовані в нуль або малі позитивні значення. 

Важливе значення для даної роботи є метод навчання імпульсу введений в 

роботі [19]. Він призначений для прискорення навчання, особливо в разі 

високої кривизни, невеликих, але послідовних градієнтів або гучних 

градієнтів. Алгоритм імпульсу накопичується експоненціально загасаюче 

середнє останніх градієнтів і продовжує рухатися в їхньому напрямку. 

Варіант алгоритму імпульсу, який був натхненний прискореним методом 

градієнта Нестерова [20] був введений в [21]. Різниця між Нестеровим 

імпульсом і стандартним імпульсом, де градієнт обчислюється. Перший 

може бути інтерпретований як спроба додати поправочний коефіцієнт до 

стандартного методу імпульсу. 
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1.13 Структура даних 

Основні шари, використовувані моделі в даній роботі є згортувальним 

шаром, акумулюючим шаром і щільним шаром. Мережа яка складається з 

цих шарів дуже характерна для розпізнавання образів і заснована на 

мережах, розроблених Крижевським і співавт. для ImageNet [23]. Крім того, 

відсів шар вводиться тому, що це є важливим засобом регуляризації. 

1.13.1  Щільний шар 

Щільний шар використовує лінійний набір з'єднань між входом і виходом, 

описаний в рівнянні 2.10. Всі одиниці щільного шару повністю з'єднані з 

усіма одиницями в сусідніх шарах таким чином, що блоки приймають 

кожен вихідний сигнал з усіх одиниць в колишньому щільному шарі як їх 

вхідних даних і передати їх вихід до всіх вузлів в наступному шарі. 

 

Рис 2.5. Щільно пов'язана нейронна мережа з двома прихованими шарами. 

Це призводить до дуже простої матриці-вектор-обчислення, але це також 

призводить до дуже великого набору параметрів, які навчаються. Нейронна 

мережа, яка складається з щільних шарів може бути дуже успішною для 

низькорозмірних даних, але обчислення може стати дуже дорогим для 

високих просторових даних, таких як зображення. Щоб впоратися з такими 

задачами, введені шари з спьльною вагою. 

1.13.2  Конволюціонний шар 

Згортка є особливим видом лінійної операції для двох функцій дійсного 

аргументу зі значенням. Одновимірна згортка у (t) з двох функцій х(t) і w(a) 

визначається як інтеграл від поточечного множення цих двох функцій: 

                             

( ) ( * )( ) ( ) ( ) .y t x w t x a w t a ad

+

−

= = −
 

Функція y(t) може розглядатися як модифікована версія x(t), зважена w(a). У 

нейроні мережевий контекст, x(t) - це вхід, w(a) ядро, а y(t) вихід або карта 
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функції. Оскільки алгоритми обчислюють лише окремими кроками, 

операція згортання повинна бути дискретною: 

( ) ( * )( ) ( ) ( ).y t x w t x a w t a

+

−

= = −
 

Тут t - ціле число. Зведення можна узагальнити для кількох вимірів, де 

функції x і w визначаються на множині t цілих чисел.З двовимірним входом 

x (i, j), для Приклад зображень із координатами ширини та висоти i та j, 

згортка може бути записана у такій формі: 

), , , ,( ) ( )( ( ) ( )
m n

y i j x w i j x i m j n w m n= = − −  

Перша помітна реалізація згортки у нейронних мережах була здійснена Le 

Cun та іншими. [24], доводячи, що дискретна згортка має важливі 

властивості для використання в розпізнаванні зображень. Це операція, яка 

зберігає поняття впорядкування. Лише декілька вхідних одиниць подаються 

в заданий вихідний блок, а параметри систематично використовуються 

повторно, таким чином, що однакові ваги застосовуються до декількох 

розташувань на вході. 

Операцію згортки можна візуалізувати на прикладі на малюнку 2.6. Світло-

блакитною сіткою називають вхідною особливістю карти. Ядро 

(заштрихована синя область) ковзає по вхідний особливості карти. У цьому 

прикладі, ядро 

0 1 2

2 2 0

0 1 2

w

 
 

=  
 
 

 

У кожному місці добуток між кожним елементом ядра та вхідним елементом 

перекривається та обчислюється, а результати підсумовуються для 

отримання виходу в поточному місці. Результат називається картою функції 

виводу (зеленою сіткою). У згортковому шарі можна регулювати наступні 

параметри: 

• розмір ядра, який також називають розміром фільтра в нейронних 

мережах. 

• розмір кроку, який становить відстань між двома послідовними 

положеннями ядра. 
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• нульова підкладка, що є числом з’єднаних нулів на початку та в кінці 

осі. 

Отримані від змін цих параметрів докладно описані в [25].  
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Рисунок 2.6. Операція згортки [25]. 
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1.13.3  Шари підвибірки 

Шар підвибірки являє собою інструмент, який забезпечує інваріантність у 

при малих зрушеннях на вході, а також для відбору проб вниз. Це дуже 

часто використовується в комбінації з згортувальними шарами. Операція 

об'єднання обчислює сумарну статистику прилеглих входів за допомогою 

арифметичної функції, і може бути вільно визначена. Одна з більшості 

операцій популярного акумулювання називаються максимальним 

об'єднанням [26], яка повертає максимальний вхід в межах прямокутних 

околиць.  

Операція об'єднання схожа на дискретну згортку, але замінює лінійну 

комбінацію якоюсь іншою функцією, такою як максимальний або середній 

вхід 

сусідів. На малюнку 2.7 показана максимальна операція об'єднання, 

застосована до того ж входу, що і на малюнку 2.6 (показаний синім 

кольором) та його вихід (показаний зеленим кольором) для обчислення 

дев'яти кроків. 

Подібно до згорткового шару, шар об'єднання також може мати різні 

розміри ядра, кроки та нульове доповнення.

 

МАЛ. 2.7. Макс операції об'єднання [25]. 
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1.13.4  Відсів 

Випадання є методом регуляризації алгоритмів машинного навчання. 

Ключова ідея вибування шару випадковим чином - відключати вхідні 

одиниці після кожної ітерації навчання. Нейронна мережа з n одиниць, які 

працюють. Відсів можна розглядати як сукупність 2n можливих нейронних 

мереж. Ці можливі мережі мають менше число одиниць, але як і раніше 

поділяють ваги, так що загальне число параметрів, не змінюється. Навчання 

мережі з відсівом можна розглядати як навчання колекції 2n невеликих 

мереж з великим спільного ваги. 

 

Рисунок 2.8. Само щільно з'єднані нейронної мережі, як на малюнку 2.5 

(ліворуч). Приклад невеликої мережі отримує шлях нанесення відсіву 

(праворуч). Схрещені одиниці були деактивовані відсівом [10]. 

На час тестування, легко наблизити ефект усереднення передбачення 

невеликих мереж з використанням єдиної мережі без відсіву, яка має менші 

ваги. Це значно знижує перенавчання і дає значне поліпшення в порівнянні 

з іншими методами регуляризації [10]. 
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2 ДАНІ ЗОБРАЖЕНЬ ГАЛАКТИКИ ТА ЗМАГАННЯ KAGGLE. 

Нейронні мережі, що використовуються в цій дипломній роботі, 

пройшли підготовку за даними зображень галактики, які були підготовлені в 

Sloan Digital Sky Survey [27], а потім класифіковані Galaxy Zoo [28].Нарешті, 

дані були оброблені, щоб вони були придатними для тренувань та 

оцінювання для використання у змаганнях Kaggle «Galaxy Zoo - Galaxy 

Challenge». Широкий огляд відповідних астрономічних одиниць та методів 

можна знайти в електронній візуалізації в астрономії Іена Мак-Ліна [29]. 

Наступний розділ описує збирання та обробку даних. 
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2.1 Sloan Digital Sky Survey 

 

Sloan Digital Sky Survey (SDSS), названий на честь Альфреда Слоуна, є 

багатоспектральні зображення і спектроскопічні червоні зміщення огляду 

неба [27]. SDSS пройшов через кілька етапів збору даних. Перший етап 

розпочався в 2000 році, з метою зображення великої площі в Північній 

частині Галактики і три смуги в південній частині Галактики. Об'єкти, 

знайдені в ході цих сканувань були потім оцінені спектральним 

дослідженням. Суб-обстеження і додаткові фази зосереджені на деяких 

аспектах вже відображеної області, як і розподіл зірок і спектроскопія в 

нашій Галактиці. В даний час SDSS знаходиться в фазі IV, з першочерговою 

метою створення високоточних космологічних вимірювань. Це дослідження 

триватиме до 2020 року. 

 

 Відповідні дані для цієї дипломної роботи були зібрані в фазах I і II в 

рамках Спадщини обстеження Sloan. Вони були опубліковані в Випуску 7 

(DR7) в SDSS [30]. Повний розподіл даних показано на малюнку 3.1. 

 

Це дослідження використовує спеціальний 2,5 м ширококутний оптичний 

телескоп і два цифрових спектрографа на обсерваторії Apache Point в Нью-

Мексико, США. Фотометричну калібрування проводили за допомогою 

спостережень мережі стандартних зірок, створеної Військово-морською 

обсерваторією США. Для астрометрії - масив астрометричних даних, 

отриманих з пристроїв (CCD) [29] . 
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Рисунок 2.2 - FA- діаграма логічної структури даних 

Рисунок 3.1. Розподіл повних даних DR7 як для візуалізації і спектроскопії, 

так і допоміжних обстежень, побудованих в різних кольорах. Небо показано 

в проекції Аіто в [31] в J2000 екваторіальних координатах [32]. Звивисті 

лінії, які проходять через кожну панель галактичного екватору. На відміну δ 

= -25◦. SDSS не охоплюють області нижче цього. Малюнок взятий з [30]. 
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2.2 Sloan Digital Sky Survey 

 

Проект Galaxy Zoo - це суспільний науковий проект (його також називають 

громадянською наукою [28]), де добровольцям пропонується класифікувати 

галактики на морфологічні категорії. Для цього в 2007 році було запущено 

багатоетапне дерево рішень через веб-інтерфейс [33], із зразком даних майже 

мільйон галактик, виведених із бази даних SDSS. Дані, використані в цій 

дипломній роботі, з другого видання Galaxy Zoo. Тут було реалізовано 

більше морфологічних категорій порівняно з оригінальним випуском Galaxy 

Zoo. Існує понад 16 мільйонів морфологічних класифікацій, що складають 

приблизно 300 000 найбільших і найяскравіших галактик, взяті з SDSS. Для 

вибору галактик використовувались такі критерії: 

 • magnitude mr < 17 

• angular size r90 > 3′′ 

• redshift 0.0005 < z < 0.25 

Процедура класифікації показана на малюнку 3.2 з набором 

відповідних питань і відповідей в таблиці 3.1 

 

Рисунок 3.2. Galaxy Zoo дерево рішень з колірним кодуванням 

запитів, починаючи з верхнього центру. Запити, коричневого кольору 
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відмічаюсть кожну галактику. Запити помічені  зеленим, синім, і 

фіолетовим (відповідно) один, два або три кроки нижче точки розгалуження 

в дереві рішень [34] 

Для того, щоб оцінити точність цієї процедури, результати були 

зіставлені з декількома каталогами морфології, які містять зображення SDSS, 

в тому especially Nair & Abraham (NA10) [35], EFIGI [36] та  Huertas-Company 

et. al. (HC11) [37] Перші дві - експертні класифікації каталогів, в той час як 

третя використовує автоматичний метод класифікації. Класифікація 

виявилася добре узгодженоюя з цими каталогами, з нижньою межею на 

точності 82,1% для галактик ранніх типів у порівнянні з HC11, і до 100% 

співпадіння об'єктів в NA10 і EFIGI. Невелике відхилення в результаті 

кількості джерел голосування може спостерігатися і дані, взяті з Galaxy Zoo 

2 повинні бути скоректовані з урахуванням відхилень для наукового 

використання [34]. З 2016 року, Galaxy Zoo настійно рекомендує 

використання таблиці, розробленої Hart та ін. [38]. Вона не був використаний 

в даній роботі, так як дані зображення використовуються тут з 2014 року.  
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ТАБЛИЦЯ 3.1. Дерево рішень Galaxy Zoo з усіма можливими питаннями, 

які можна задати про зображення із відповідними відповідями. У стовпці 

Питання відповіді Наступне 

Чи є галактика просто 

гладка і округла, без 

ознак диска? 

Гладкий 

Особливості або диск 

Зірка або артефакт 

Q7 

Q2 

End 

Ми може вона бути з 

дисковидними 

межами? 

Так 

Ні 

Q3 

Q3 

Чи є знак барної 

функції через центр 

галактики? 

Так 

Ні 

Q4 

Q4 

Чи є знак спіралі руки? Так 

Ні 

Q10 

Q5 

Наскільки помітною є 

центральна опуклість у 

порівнянні з рештою 

галактики? 

Без опуклості 

Просто помітно 

Очевидно 

Домінуючий 

Q6 

Q6 

Q6 

Q6 

Чи є що-небудь 

дивним? 

Так 

Ні 

Q8 

End 

Наскільки вона 

округла? 

Повністю круглий 

Між 

Сигарної форми 

Q6 

Q6 

Q6 

Неправильне кільце, 

або галактика 

порушується або 

нерегулярна? 

Каблучка 

Об'єктив або дуга 

Порушений 

Нерегулярні 

Інший 

Злиття 

Пилова смуга 

End 

End 

End 

End 

End 

End 

End 

Чи має галактика в 

центрі опуклість? Якщо 

так, то яка форма? 

Округлені 

Бокси 

Без опуклості 

Q6 

Q6 

Q6 

Наскільки щільно 

намотана спіраль? 

Тісно 

Середній 

Розпущений 

Q11 

Q11 

Q11 

Скільки спіральних 

рук? 

1 

2 

3 

4 

Більше ніж 4 

Не можу сказати 

Q5 

Q5 

Q5 

Q5 

Q5 

Q5 
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"Далі" вказується, на яке запитання буде відповідати відповідна відповідь. 

Це означає, що запитання не виникатимуть у вказаному порядку, а деякі 

питання не задаватимуться певним зображенням [34]. 

2.3  The Kaggle Competition 

Kaggle - веб-платформа для змагань зі статистики та методів машинного 

навчання [39]. Моделі нейронної мережі, що використовуються в цій 

дисертації, базуються на переможній моделі змагання Kaggle «Зоопарк 

Галактики - виклик Галактики» [40]. Цей конкурс був організований Galaxy 

Zoo та спонсором якого був Winston Capital. Він проводився з 20 грудня 

2013 р. По 4 квітня 2014 р. Метою було розробити алгоритм, який зміг би 

передбачити морфологію галактики за зображеннями проекту Galaxy Zoo 2. 

Вимога алгоритму полягає в тому, що він повинен бути загальним і, 

можливо, застосовнім до майбутніх досліджень [41]. Для об'єктивного 

навчального зразка для цієї мети зразок Galaxy Zoo 2 повинен був бути 

обмежений кількома способами. Хоча зображення повинні охоплювати весь 

спостережуваний діапазон морфології, кольори, і розміри, галактики з 

великими невизначеностями були ліквідовані. Щоб увести алгоритми від 

тренувань кольорів замість морфологій, зображення галактики були вибрані 

рівномірними розподілено кольором серед категорій. 

Набір навчальних даних складався з 61 578 зображень кольорових галактик 

JPEG, 424 на 424 пікселів за розмірами та морфологічними мітками даних 

для кожної з 37 категорій. Ці ярлики були модифікованою версією зважених 

фракцій голосів у каталозі Galaxy Zoo 2, де дроби були перетворені на 

"кумулятивні" ймовірності, що давали більші ваги до більш 

фундаментальних морфологічних категорій раніше в дереві рішень. 

Зображення були також позбавили своїх метаданих SDSS, щоб не 

допустити, щоб учасники могли використовувати їх для тренування мережі. 

Для оцінки було надано набір 79 975 кольорових зображень JPEG. 

Продуктивність мережі вимірювали шляхом обчислення помилки кореня 

середнього квадрата (RMSE)  між прогнозами p_k\ на наборі оцінки та 

відповідними ймовірності джерела суспільства  pˆk, як показано в (3.1), де k 

= (1, ..., 37) - число індексу категорії та N = 37 загальна кількість категорій: 

( ) ( )^

2

0

^ ,    
1

k k

k

k

N

ke p k p p k p
N =

= −   
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3 МОДЕЛЬ, ЯКА ПЕРЕМОГЛА 

 

Як уже згадувалося в розділі 2.3, найефективніші нейронні мережі 

використовуювалися в рішенні яке перемогло засноване на мережах, 

розроблених Крижевським і іншими. для ImageNet [23]. Як такова, вона 

використовує згорткові шари, об'єднання шарів, щільні шари і відсів. 

Архітектура описується в розділі 4.1.2. 

Розглядається мережа яка має приблизно 4 × {10}^7 навчальних параметрів. 

Це різко контрастує з 5 × {10}^4 зображень, що містяться у навчальному 

наборі, що призводить до високого ризику перенавчання. Мережа може 

мати тенденцію запам'ятовувати приклади навчання, і, таким чином, не 

може добре узагальнювати нові дані. Існує кілька стратегій, щоб уникнути 

перенавчання які використовуються. Крім вже згаданого відсіву, дані 

підготовані, як описано в главі 4.1.1. 

Для навчання  використовується моментум Нестерова, наведений у розділі 

2.2.4,. Метод який використовувався у рішенні , яке перемогло у змаганні, 

поєднує в собі группу моделей і здатний відтворювати відповіді Galaxy Zoo 

з точністю вище 99%. RMSE яке досягається за рахунок цього методу є 

0,07491. Тільки найефективніші моделі з найбільшою продуктивністю 

використовуються в якості відправної точки в цій дипломній роботі. 

 

3.1.1 попередня обробка 

Зображення, описані в главі 3.3 спочатку обрізається від з 424 × 424 пікселів 

до 207 × 207 пікселів. Це може бути зроблено без втрати продуктивності 

навчання, так як об'єкт інтересу знаходиться в середині зображення з 

великою кількістю неба. потім зображення зменшується до 69 × 69 пікселів, 

щоб зменшити розмір вхідних даних і прискорити процесс навчання. 

Через обмежений розмір навчальної вибірки,можно використовувати 

збільшення даних, аби штучно збільшити кількість навчальних прикладів. 

Кожен навчальний приклад перетворений п'ятьма способами, які показані на 

рис 4.1. : 

• Обертання: випадкове обертання з кутом підібраним між 0◦ і 360◦, щоб 

використовувати поворотну симетрію в зображеннях; 

• Переклад: випадковий зсув вибірки рівномірно від -4 до 4 пікселів (по 

відношенню до вихідного розміру зображення 424 на 424) в х і у 
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напрямках. Розмір зсуву обмежений для того, щоб об'єкт інтересу 

залишається в центрі зображення; 

• Масштабування: довільне збільшення і зменшення розміру 

зображення з коефіцієнтом масштабу підібраного логарифмічно між 

1.3−1 і 1.3; 

• Перевертання: зображення перевертається з ймовірністю 0,5; 

• регулювання яскравості: значення пікселів коригуються в рівній мірі 

в трьох колірних каналах за допомогою параметра а, отриманих з 

гауссового розподілу в діапазоні [0,1], з центром в точці а = 0,5. Ця 

процедура описана більш детально в роботі [23]. 

Для максимального ефекту збільшення даних, зображення випадково 

перетворені під час тренування, так що моделі мають низьку ймовірність 

бути представленими таким самим прикладом навчання більш ніж один 

раз. 

 

 

Рисунок 4.1. Збільшення даних [41]. 

Після збільшення датасету, різні точки огляду отримуються шляхом 

повороту, гортання і обрізання вхідних зображень. Таким чином, 16 

різних точок зору створюються для кожного зображення: по-перше, дві 

квадратні фігури витягуються з вхідного зображення, одна повернута на 

0◦ і одна на 45◦. Ці фігури також перевертаються горизонтально, щоб 

отримати чотири результати в цілому. Кожне з цих зображень становить 

69 × 69 пікселів Потім витягуються чотири кутові латки розміром 45 × 45 

пікселів від кожного результату, і обертається так, що центр галактики 

знаходиться в правому нижньому куті кожного зображення. Ці 16 

повернених ділянок являють собою точки зору, показані на рис. 4.2. На 

практиці, це індексація масиву операції. Це означає, що втрати точності 

розпізнавання зображення після того, як збільшення і змін точки огляду 

є мінімальною. 
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Рис 4.2. Обрізані зображення та змінені точки огляду [41]. 
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3.1.2 попередня обробка 

 

Всі точки огляду, показані на рис. 4.2 передані до мережі, як 45 × 45 × 3 

масивів значень RGB, масштабованих до інтервалу [0,1], і обробляються за 

допомогою однієї і тієї ж згортувальної архітектури. Отримані карти 

функції потім об'єднуються і обробляються стеком з трьох щільних шарів, 

щоб зіставити їх з 37 відповідями ймовірностей. Архітектура візуалізується 

на рис. 4.3. Існують чотири згортальних шарів, з розмірами фільтра 6, 5, 3 і 

3, відповідно. ReLU використовується в якості функції активації для 

кожного згортувального шару. Макс-пулінг з розміром ядра 2 × 2 

застосовується до першого, другого та четвертого згортальних шарів. 

Конкатенційована карта особливостей з усіх 16 точок зору обробляється 

стеком з трьох повністю з'єднаних шарів, що складаються з двох шарів з 

maxout 2048 одиниць з двома лінійними фільтрами для кожного, і лінійного 

шару, який виводить 37 дійсних чисел. 37 значень що мережа виробляє для 

вхідного зображення перетворюються в набір ймовірностей. Набір 

ймовірностей змінюється масштабом за ймовірністю відповідей, які 

передували їм у дереві рішень, показаній в Рис. 3.2. Оскільки кожному 

користувачу Galaxy Zoo задається лише підмножина питань, то деякі 

питання мають меншу ймовірність бути запитаними. 

У таблиці 4.1 перераховані параметри для архітектури. Стратегія 

ініціалізації для усіх шарів показано в останніх двох стовпчиках таблиці 4.1. 

Всі ухили були ініційовані позитивні значення для зменшення ризику 

застрявання одиниць в області насичення ReLU. Та ж стратегія була 

використана для щільних шарів. 

 Тип Кількість 

функцій 

Розмір 

фільтра 

Нелінійність Початкові 

відхилення 

Початкові 

ваги 

1 Звитий 32 6x6 ReLU 0.1 N 

(0,0.01) 

2 Звитий 64 5x5 ReLU 0.1 N (0,0.01) 

3 Звитий 128 3x3 ReLU 0.1 N (0,0.01) 

4 Звитий 128 3x3 ReLU 0.1 N (0,0.1) 

5 Щільний 2048 - maxout (2) 0.01 N 

(0,0.001) 

6 Щільний 2048 - maxout (2) 0.01 N 

(0,0.001) 

7 Щільний 37 - Обмеження 0.1 N (0,0.01) 

 

ТАБЛИЦЯ 4.1. Модель архітектури. Для активації maxout використовується 

квадратний фільтр з розмірами 2 × 2. Таблиця взята з [41]. 
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Рисунок 4.3. Огляд моделі. Максимальні пули не показані. Рисунок взятий з 

[41]. 
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3.2 Навчання для цього аналізу 

 

Для представленого аналізу, модель була реалізована з використанням 

Python 2.7 [42] і API Keras [43] за допомогою внутрішнього інтерфейсу 

Theano V.0.9 [44].  з RMSE 0,084 для підготовки і 0,082 для перевірки, як 

показано на рис. 4.4. Помилка перевірки нижче, ніж помилка навчання через 

те, що був реалізований відсів [10]. 

 

РИСУНОК 4.4. Результати навчання відтворення моделі переможця в Keras. 

Прогалини і помилки перевірки з'являються там, де навчання було 

перервано, і продовжене пізніше. 
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4 ОПТИМІЗАЦІЯ ГІПЕР-ПАРАМЕТРА 

 

Конкурс Kaggle «Galaxy Zoo - The Galaxy Challenge» відбувся в 2014 році В 

швидко розвивающійся області, такій як глибоке навчання, нові 

інструменти і методи впроваджуються дуже часто. Тому одна з цілей цієї 

роботи є дослідження, чи може загальна продуктивність представленої 

мережі бути поліпшена у майбутньому, маючи на увазі не тільки 

остаточний саму точність моделі, а й сам процес навчання. У цьому розділі 

пояснюються зміни, які були зроблені в результаті досліджень по 

оптимізації. 
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4.1 Ініціалізація 

Ініціалізація ваг з гаусовим шумом є дуже популярною і була також 

використана у моделі-переможці, як показано в таблиці 4.1. Але є труднощі 

в навчанні дуже глибоких мереж з нуля з ним [45], через активації (і / або) 

величини градієнта в кінцевих шарах. Якщо кожен шар скалює введення до 

k і неправильно инициализируется, остаточний масштаб буде 𝑘𝐿, де L являє 

собою число шарів. Значення k>1 призводить до великих вихідних 

значеннь,зведення до <1 призводить до зменшеного сигналу і градієнту. Були 

вивчені два підходи до ініціалізації: 

4.2 Пре-навчання 

Для того, щоб використовувати базову геометрію, яка може виявитися 

корисною для морфологічної класифікації, нейронна мережа попередньо 

підготовлена на сгенерованій геометрії навчального набору даних, тобто 

вивчає основні категорії: прямокутник, коло і еліпс. Деякі приклади різних 

варіацій категорій, показані на рис. 5.1. Основна підготовка инициалізується 

з переобусловленими вагами. 

 

 

Рисунок 5.1. Приклади зображень форм, використаних для попередньої 

підготовки. 
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4.3 LSUV 

LSUV 

Шаро-послідовниа блоко-дисперсійна (LSUV) ініціалізація введена в [46] 

узагальнює ортонормальну ініціалізацію для лінійних одиниць, для 

згортальних шарів, представлених в [47]. Основна ідея полягає в тому щоб 

мати ортогональні ініціалізаційні умови на вагах, а потім застосовуючи блок 

оцінки для вихідної дисперсії кожної згортки і внутрішнього шару продукту, 

з тим, щоб масштабувати ваги, щоб зробити дисперсію, яка дорівнює 

одиниці. 

Обидва методи істотно прискорюють процес навчання, як показано на 

рис. 5.2, при цьому перед тренуванням пре-навчання трохи краще, ніж 

LSUV. З огляду на обчислювальні витрати, однак, ініціалізація LSUV 

обрана як кращий спосіб ініціалізації для подальшого аналізу. 

 

 
 

Рис 5.2. Функція втрати для різних методів ініціалізації, була оцінена 

з кореневої середньоквадратичної помилки (RMSE). Обидва методи, пре-

навчання і LSUV, порівнюються з ініціалізацією Гаусу, без модифікації 

оригінального методу (none) і без нормалізації (no Norm), для двох 

незалежних тренувань. 
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4.4 Зниження параметрів 

 

Для того, щоб оцінити, що потужність моделі занадто висока по 

відношенню до задачі, вивчаються фільтри pujhnrb. Активації максимуму 

для кожного фільтра обчислюються в повністю навчених чотирьох 

згортальних шарах На малюнку 5.3 показано, як ідеальне зображення для 

фільтрів намагається максимально активувати фільтр. Кілька фільтрів, 

здається, залишаються неактивованими, що може бути доказом надмірності. 

Кількість фільтрів було зменшено і мінімізовано без втрати продуктивності, 

що додатково підтверджує гіпотезу. Проте, додаткові статистичні 

дослідження повинні бути зроблені, щоб гарантувати, що, здавалося б, 

неактивні фільтри повертають тільки випадковий шум.

 

Рис 5.3. Максимальна активація фільтра для першого (зліва вгорі), другого 

(верхній правий), третього (нижній лівий), і четвертого (нижній правий) 

згорткового шару. 
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4.5 Скорочення кількості категорій 

 

Для того, щоб спростити процес роботи і мати можливість застосовувати 

чисті розрізи на категорії для більш пізнього аналізу, зокрема аналізу 

деконволюцйї, представленої в розділі 6, кількість категорій зменшується від 

37 до десяти ексклюзивних категорій. Таблиця 5.1 показує, як нові категорії 

поєднують в собі старі відповіді, взяті з таблиці 3.1 

Те що ми маємо ексклюзивні категорії дозволяє використовувати 

категоричну крос-ентропію, яка була введена в розділі 2.2.3, в якості функції 

втрат. Іншою перевагою є  підвищена кількість зображень в категорії, що 

призводить до більш швидкої збіжності в процесі навчання. Таблиця 5.2 

показує параметри і результати навчання для навчених незалежно один від 

одного наборів ваг w0, w1, w2 і після вищевказаних змін в моделі. 

Подальший аналізу використовує ці набори ваги. 

 

Назва категорії Комбінація відповідей 

Коло (Q1: A1) + (Q6: A1) 

Широкий еліпс (Q1: A1) + (Q6: A2) 

Меленький еліпс (Q1: A1) + (Q6: A3) 

Кромка без виступів (Q1: A2) + (Q2: A1) + (Q9: A3) 

Край з потовщенням (Q1: A2) + (Q2: A1) + (Q9: A1, A2) 

Диск (Q1: A2) + (Q2: A2) + (Q4: A2) 

Спіраль з 1ю рукою (Q1: A2) + (Q2: A2) + (Q4: A1) + (Q11: 

A1) 

Спіраль з 2ма руками (Q1: A2) + (Q2: A2) + (Q4: A1) + (Q11: 

A2) 

Інша спіраль (Q1: A2) + (Q2: A2) + (Q4: A1) + (Q11: 

A3, A4, A5, A6) 

Інше (Q1: A3) 

 

Таблиця 5.1. Нові ексклюзивні категорії (ліва колонка) і відповідні 

комбінації відповідей, які вони включають в себе (праворуч). 
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Ваги  Кількість 

Епох 

Час 

навчання 

RMSE Категоріальна 

Кросс-

ентропія  

Категоріальна 

точність 

w0 150 9год 0.043 0.829 0.674 

w1 150 9год 0.043 0.825 0.677 

w2 200 12год 0.043 0.829 0.674 

Таблиця 5.2. Різні параметри навчання і результати класифікації в 

десяти категоріях з модифікованою мережею з використанням LSUV. 
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6 РОЗГОРТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 

Основною метою цього аналізу є отримати краще розуміння внутрішніх 

процесів всередині згортувальної нейронної мережі. Методи, представлені в 

останньому розділі допомоги, знаходять кращий набір параметрів для 

моделі, але забезпечують слабке розуміння за межами досить абстрактної 

оптимізації. В цьому розділі описаний підхід, який називається 

деконволюцією мережі для розкладання і візуалізування здатності мережі 

навчатися шляхом відновлення вхідного зображення при одночасному 

збільшенні частини зображення, який є ключовим для мережі классифікації. 

Деконволюційна мережа була вперше введена в [48], і далі розширена в [49]. 

Ідея полягає в тому, щоб забезпечити інформацію для поширення в 

зворотному напрямку по мережі отже, відновити інформацію з більш 

глибоких шарів, розгортаючи операцію згортки і перевертаючи будь-які інші 

види шарів в мережі. Для досягнення цієї мети, мережа розширюється таким 

чином, що кожен шар, за винятком згортальних шарів, а також їх відповідні 

функції активації в вихідної мережі дзеркально відображаються з їх (псевдо-

) зворотніми аналогами. 

 

Ключовим елементом цього методу є операція деконволюції, яка також 

називається транспонованою згорткою, яка може бути отримана з рівняння 

6.1, застосовуючи оператор транспонування 𝑦𝑇 до рівняння: 

( ( )) ( ( ) ( )) ( ) ( )T T T T

a a

y t x a w t a x a w t a
 

=− =−

= − = −   

В результаті нова операція зберігає всі свої колишні властивості, за 

винятком транспонованого ядра матриці із зворотними доменами і 

просторами зображень. Це може бути використано для створення шару, де 

вхідні дані поширюється в зворотному напрямку, що дозволяє мережі 

відновлення вихідних властивостей вхідних данніх. Перестановка не є 

істинною інверсією операції згортки але це навмисно, оскільки мета - знайти 

спосіб мати реконструйоване зображення, посилене баченням мереж. 

Деконволюційний шар використовує той самий набір ваг, який 

використовується відповідним згортковим шаром. 

Інші шари, тобто операції об'єднання та випрямлення, повинні бути 

перевернуті, щоб реконструкція працювала. Поки робота випрямляча 

обернена без будь-яких ускладнень просто використовуючи іншу операцію 

випрямляча, операція максимального об'єднання є незворотною. Приблизну 

обернену можна все-таки отримати, записавши місця максимумів в межах 
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кожної області об'єднання в наборі індикуючих змінних. У деконволюційній 

мережі операція розгортання використовує ці змінні для розміщення 

реконструкцій із шару вище в вихідне місце активації. 

Нарешті, випадання використовується лише під час тренувань як метод 

регуляризації і не активне під час фактичної класифікації мережі. Тому 

випадання може просто залишитися деактивованим в деконволюційній 

мережі. 

На малюнку 6.1 показано, як типовий склад згорткового шару, шар 

об'єднання та ReLU відображається для віддзеркалювання вхідного 

зображення. 

 

 

Рисунок 6.1. Дизайн архітектури для згорткового шару, ReLU та операції 

з максимального об'єднання. Праворуч зображена частина оригінальної 

згорткової мережі. Він бере вхід у найнижчий шар. З лівої сторони 

відповідна деконволюційна мережа відповідає за реконструкцію 

зображення, приймаючи вхід у його верхній шар. Фігура, взята з [49]. 
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6.1Налаштування деконволюції 

 

Архітектура деконволюційної мережі для цього аналізу відповідає 

правилам, встановленим на рис. 6.1. Розташування шарів повної 

архітектури показано в таблиці 6.1. Числа деконволюційних і розкручених 

шарів відповідають ієрархії згортків та об'єднаних шарів відповідно. Для 

реконструкції зображення для заданого згорткового шару деконволюційна 

мережа використовується лише до цього шару. Це означає, що в цьому 

аналізі реалізовано наступні чотири установки: 

Налаштування деконволюції Конволюційна мережа 

Деконволюційний шар (d4)  Згортковий шар (c4) 

Деконволюційний шар (d3) Згортковий шар (c3) 

Відхилення (u2) Шару пулу (p2) 

Деконволюційний шар (d2) Згортковий шар (c2) 

Розшарування (u1) шар пулу (p1) 

Деконволюційний шар (d1) Згортковий шар (c1) 

ТАБЛИЦЯ 6.1. Налаштування деконволюції. 

1. D1 = d1◦c1 

2. D2 = d1◦u1◦d2◦c2◦p1◦c1 

3. D3 = d1◦u1◦d2◦u2◦d3◦c3◦p2◦c2◦p1◦c1 

4. D4 = d1◦u1◦d2◦u2◦d3◦d4◦c4◦c3◦p2◦c2◦p1◦c1 

 

Перша настройка мережі D1 тестується з тестовим зображенням, щоб 

перевірити, чи виникають під час деконволюції помилки, які було б важче 

виявити за допомогою зображень галактик. Приклад є на рис. 6.2. Для 

випадково ініціалізованих ваг очікується, що згортка буде виглядати як 

слабка суперпозиція технік обробки зображень, наприклад розмивання, 

загострення та виявлення країв [50], але по-різному для кожного кольорового 

каналу. Це видно на рис. 6.2 
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ФІГУРА 6.2. Тестове зображення, що відрізняється високими контрастами 

та виразними формами та границями (зліва), реконструкція після 

використання першого згорткового шару D1 з непідготовленими вагами 

(справа). 
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6.2 Візуалізація деконволюції 

 

Методом, описаним вище, були реконструйовані наступні зображення 

галактик. На малюнку 6.3 показані результати для галактичного зображення 

№ 121410 після деконволюційних шарів D1, D2, D3 і D4. 

У реконструйованих зображеннях переважає канал зеленого кольору. Це 

може бути випадковий ефект, спричинений ініціалізацією, що якраз надає 

перевагу параметру області 

 

ФІГУРА 6.3. Деконволюція зображення № 121410: оригінальне зображення 

(вгорі зліва), попередньо оброблений набір зображень, який 

використовується як вхід для основної мережі (верхня середина), як 

описано в главі 4.1.1, і деконволюція для попередньо обробленого 

зображення встановлюється після першого (праворуч вгорі), другого (знизу 

зліва), третього (нижній середній) та четвертого (нижній правий) 

згорткових шарів. 
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де зелений колір має більш високу активацію, ніж інші канали. Щоб вивчити 

цей ефект, мережа тренувалась незалежно кілька разів з різними умовами 

запуску. Результат показаний на рис. 6.5 його буде обговорено пізніше. 

На відміну від згортки з випадковим ядром, як показано на рис. 6.2, 

підготовлене ядро покращує функції галактики із вхідного зображення. У D1 

- збільшений загальний контраст порівняно з вхідним зображенням із 

збільшенням яскравості для різних особливостей може спостерігається. Це 

нагадує операцію тиснення з додатковими фільтрами Гаусса від цифрової 

обробка зображень [50]. На рис. 6.4 тиснення ще більш помітно. 

Операція об’єднання між D1 і D2 зменшує простір параметрів 

зображення. Після реконструкції, це можна спостерігати при пікселяції та 

збільшенні шуму зображення. Тенденція до виділення особливостей 

галактики продовжується, згладжуючи фон сірим кольором із меншими 

«фічами» поза основним об’єктом. Деконволюція з глибших шарів, 

використовуюча D3 і D4, ще більше страждає від втрати інформації. Хоча це 

не означає мережа дає будь-які гірші результати, використовуючи ці шари, 

пікселяція і шум роблять так , що людському оку важко розпізнати будь-яку 

закономірність, яка може лежати в основі згортки робота на цих глибоких 

рівнях. 

 

ФІГУРА 6.4. Деконволюція зображення № 107593: Як і раніше, оригінал 

зображення (зліва), попередньо оброблений набір зображень (посередині) та 

деконволюція D1 для попередньо обробленого зображення, встановленого 

після першого згорткового шару (праворуч). тиснення після D1 дуже видно. 

На рисунку 6.5 показано деконволюцію для іншої галактики з 

використанням різних наборів ваги, які введено в таблицю 5.2. Можна 

спостерігати таку саму поведінку, як на рисунках 6.3 та 6.4. Крім очікуваного 

розширення функцій, мережа має тенденцію до оптимізації той самий 

напрямок, де зелений - домінуючий канал, незважаючи на те, що у нього 

рандомізовані початкові ваги. Кількість різних наборів ваги для цього 
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дослідження дуже низька і не достатньо для перевірки гіпотези, але мережа 

навчається досить часто, щоб мати статистичні дані значення - це дуже 

дороге завдання як в обчислювальній потужності, так і в часі. 

 

Рисунок 6.5. Деконволюція вхідного зображення 107597 з його 

попередньою обробкою (перший ряд), використовуючи w0 (другий ряд), w1 

(третій ряд) і w2 (четвертий ряд) ваги набори, як представлено в таблиці 5.2. 

Стовпці D1-D4 відповідають деконволюційним шарам. 
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6.3 Висновок 

 

Результати показують, що мережа здатна виділити морфологічні 

особливості галактик через згорткові шари. Для різних уявлень галактики 

різних об'єктів в зображенні виділені і посилені. На рис. 6.5, формований 

сигара галактики і зірки на передньому плані з'являються один в декількох 

зображень в реконструкції D3. Це правдоподібно, оскільки через попередню 

обробку, вид змінити таким чином, що різні частини зображення 

знаходяться в центральній зоні, яка має більш високий ефект в операції 

згортки в порівнянні з периферійними областями. Це може бути натяком, 

що попередня обробка екстракції точки зору дозволяє цю мережу, щоб 

перевершити інші моделі. 

Деконволюції реконструкції були показані на парі зображень. Для 

підтвердження вищевказаної гіпотези повинен бути зроблений , належний 

статистичний аналіз. Вихід деконвоюційної мережі повинен бути 

досліджений для кожної категорії з високими і низькими точностями 

зображень. 
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7 ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Представлений аналіз є  багатообіцяючим, проте для уточнення 

неоднозначностей потребує вдосконалення декількох аспектів, а для 

перевірки запропонованих гіпотез необхідні додаткові дослідження. У 

наступній главі кілька пропозицій щодо вдосконалення та подальшої роботи.  
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7.1 Інверсія щільного шару 

Мережа пройшла навчання для класифікації зображень галактик на 

заздалегідь визначені морфологічні категорій. Непідконтрольний підхід до 

навчання, де мережа знаходить закономірності в даних  і намагається 

створити власні категорії, може дати додаткову інформацію. Такие завдання 

може бути виконано за допомогою автокодера [6]. Оскільки будівельні блоки 

для структури деконволюційної мережі значною мірою така ж, як і для 

автокодера, це розширення ідея з’явилась природно. Мережу потрібно було 

б повністю відобразити, тобто вище згадана інверсія щільного шару повинна 

бути реалізована для цього підходу до роботи. Тоді мережі будуть 

розглядатися як одна велика мережа, яка кодує інформацію в першій 

половині та декодує інформацію у другій половині мережі та відповідно 

навчається. Інформація, яку можна отримати від таких автокодерів, - це які 

особливості найбільш домінуючі та забезпечують найвищу потужність 

розділення в зображеннях галактик. Це можуть потім порівнювати з 

початковою мережею та особливостями, які вона виділяє. 

вдосконалення та подальшої роботи. 

7.2 Аналіз зображень 

До належного аналізу зображень можна застосувати інструменти цифрової 

обробки зображень , реконструйовані зображення з деконволюційної мережі 

для кількісної оцінки кількох важливих аспектів, про які поки що йшлося 

бігло. Деякі цікаві питання:  

1. Як змінюється баланс RGB у зображенні після деконволюції? 

2. Чи є приблизно цей зсув балансу RGB приблизно рівним для різних 

тренованих наборів ваг? 

3. Чи є ще цінна інформація, що міститься в, здавалося б, темних 

районах 

зображення? 

 

7.3 Застосування у фізиці 

Представлений аналіз був здійснений на основі даних зображеннь, але багато 

понять і методів, представлених тут, можуть бути застосовані до кількох 

типів даних. Найголовніше, що будь-який тип даних можна розглядати як 

абстрактну проекцію зображення. Це означає, що аналогічні методи можуть 

бути застосовані для, наприклад, даних про події у коллайдеррі частинок у 

фізиці високих енергій. 
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ВИСНОВКИ 

Підхід до класифікації зображень за допомогою конволюційних нейронних 

мереж з витягненням точки зору був представлений у повному обсязі. Для 

кожного зображення галактики генерується 16 точок зору шляхом через 

обертання та гортання 4х зрізів зображень оригінального зображення. 

Основні шари мережі - це чотири згорткових шари, які тренуються 

індивідуально на кожній з 16 точок зору галактик і два щільних шари з 

максимальною активацією в кінці мережі, які об'єднують вихід згорткових 

шарів. Модель нейронної мережі змогла досягти RMSE 0,084 для набору 

даних тренувань і 0,082 для набору даних валідації. Модель була навчена 

використовуючи деконволюційний мережевий підхід з метою розуміння і 

візуалізації внутрішніх процесів в архітектурі.  

 Для економії обчислювального часу були навчені гіпер параметри 

мережі. Графік максимальної активації згорткових фільтрів виявив 

неактивним фільтри, які потім можна було вирізати з мережі, що призводить 

до зменшення простору параметрів. Для ініціалізації було навчено алгоритм 

LSUV та алгоритм пре-тренування. Було виявлено, що обидва методи 

призводять до більш швидкого зближення під час основного навчення. Пре-

навчання виграло алгоритм LSUV з невеликим відривом. Подальший аналіз 

робився за допомогою ініціалізації LSUV через додатковий час, який вимагає 

пре-нвчання перед основним навчальним процесом. 

 Завдання класифікації моделі було зменшено з 37 категорій, що 

перетинаються до 10 ексклюзивних категорій для можливого подальшого 

аналізу даних. Деконволюційний підхід був зроблений для чотирьох 

згорткових шарів та супутніх їм об'єднувальних шарів. Зображення, 

реконструйовані деконволюційною мережею, показують що мережа здатна 

виділити морфологічні особливості галактик скрізь згорткові шари, 

виділяючи та посилюючи різні об'єкти для різних точок зору галактики.  Були 

запропоновані подальші дослідження, які потрібно провести, щоб дізнатися 

більше про можливості ціеї моделі класифікувати за окремими функціями. 

  


