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Konvolučné neurónové siete,  praktické rady

Hlboké učenie

Hlboké neurónové siete
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Známe modely CNN, vývoj

Konvolučné filtre 5x5, posun 1

Pooling filtre 2x2, posun 2

Architektúra: CONV-POOL-CONV-POOL-FC-FC



Známe modely CNN

Krizhevsky et al, 

2012

Architektúra:

CONV1

MAX POOL1

NORM1

CONV2

MAX POOL2

NORM2

CONV3

CONV4

CONV5

MAX POOL3

FC6

FC7

FC8

Vstup: 227x227x3 obrázky

1. vrstva (CONV1): 96 filtrov 11x11, posun 4

Veľkosť výstupu: (227-11)/4+1=55

55x55x96

Počet trénovaných parametrov: (11x11x3)*96=35 K

2. Vrstva (POOL1): 96 filtrov 3x3, posun 2

Veľkosť výstupu: (55-3)/2+1=27

27x27x96

Počet trénovaných parametrov:  0



Známe modely CNN

Plná architektúra:

[227x227x3] VSTUP

[55x55x96] CONV1: 96 11x11,s4,p0

[27x27x96] MAX POOL1: 3x3, s2

[27x27x96] NORM1: normalizácia

[27x27x256] CONV2: 256 5x5, s1, p2

[13x13x256] MAX POOL2: 3x3, s2

[13x13x256] NORM2: normalizácia

[13x13x384] CONV3: 384 3x3, s1, p1

[13x13x384] CONV4: 384 3x3, s1, p1

[13x13x256] CONV5: 384 3x3, s1, p1

[6x6x256] MAX POOL3: 3x3, s2

[4096]   FC6, 4096 neurónov

[4096] FC7, 4096 neurónov

[1000] FC8, 1000 neurónov (tried)

Ešte poznámky:

• prvýkrát použitá funkcia RELU

• použitá normalizácia

• dropout 0.5

• Veľkosť dávky (batch) 128

• SGD Momentum

• Učiaci pomer 0.01, zjemnenie

• 7 sietí zlepšilo výsledok



Známe modely CNN

VGGNet
Simonyan, 2014

Zisserman

Hlbšie siete

• 16-19 vrstiev

• 3x3 CONV filtre, s1, p1

• 2x2 MAX POOL, s2

• Celková pamäť 

24M*4byty~=96M 

• Celkový počet 

parametrov: 138M

• Trénovací algoritmus 

podobný ako u Alex

• Prečo stačia malé filtre?

• Menej parametrov 

7*7*C*C je viac ako 

3*(3*3)*C*C 



VGG16



Známe modely CNN

GoogleNet
Szegedy et al., 2014

Architektúra:

• 22 vrstiev

• Efektívny Inception

modul

• Žiadne FC vrstvy

• Len 5 miliónov 

parametrov, 12 krát 

menej ako AlexNet



Známe modely CNN
Inception modul

Spotreuje 358M operácii



Známe modely CNN

Výstupy pomocnej klasifikácie na vloženie dodatočného gradientu do nižších vrstiev. 

Celkovo 22 vrstiev s váhami (spolu s paralelnou vrstvou v Inception module). 



Známe modely CNN

ResNet
He et al. 2015

Architektúra:

• 152 vrstiev pre ImageNet

• Použitie reziduálneho 

bloku

• Sieť je zásobník 

reziduálnych blokov

• Každý rez. blok má dve 3x3 

konvolučné vrstvy

• Počet filtrov je mocninou 2

• Používané hĺbky: 34, 50, 

101, 152

• Na začiatku jedna 

konvolučná vrstva

• Na konci jedna FC vrstva



Známe modely CNN



Porovnanie modelov CNN

Výsledky súťaže v rokoch 2010-2015 z pohľadu CNN  na datasete Imagenet



Praktické rady k použitiu KNS (CNN)

■ Príprava dát – numerické, normalizované (jedna vhodná 

technika je že pravdepodobnostné rozdelenie každého stĺpca 

má priemer 0 a štandardnú odchýlku 1)

■ SGD – stochastic gradient descent, stochastický pokles 

gradientu (backpropagation algoritmus)

■ Úpravy váh – po každom príklade alebo chyby z viacerých (aj 

všetkých) príkladov sú spracované a váhy sú upravené na 

konci (batch learning – dávkové učenie)

■ Batch learning – často stabilnejší, počty volíme od desiatok 

po stovky

■ Učiaci pomer – 0.1 alebo 0.01 ale aj menší, aj meniaci sa v 

priebehu trénovania



Praktické rady k použitiu KNS

■ Momentum – výraz v optimalizátore, ktorý zahŕňa vlastnosti 

z predchádzajúcich úprav váh, umožňuje lepšie pokračovať v 

úprave váh v danom smere, keď vypočítaná chyba bude 

menšia (využíva ADAM)

■ Learning rate decay – úprava učiaceho pomeru po 

jednotlivých epochách (na začiatku môžeme povoliť väčšie 

zmeny váh a potom postupne menšie)

■ Predikcia – na testovacích alebo validačných dátach, odhad 

kvality modelu na netrénovaných dátach

■ Po natrénovaní je potrebné model uložiť 



Praktické rady k použitiu KNS

model.fit(X, y, epochs=150, batch_size=16)

Vyhodnotenie modelu:

scores = model.evaluate(X[test], Y[test], verbose=0) 

print("%s: %.2f%%" % (model.metrics_names[1], scores[1]*100))

■ Verbosity - výrečnosť

■ Predikcie 

■ # make probability predictions with the model 

■ predictions = model.predict(X) 

■ # round predictions 

■ rounded = [round(x[0]) for x in predictions]



Praktické rady k použitiu KNS

■ K-zložková krížová validácia – k-fold cross-validation, 

rozdelenie dát do k podmnožín. 

■ Pri trénovaní jednu z množín vynecháme a model 

otestujeme a vyhodnotíme práve na tejto množine. 

■ Proces je opakovaný k-krát. Výkonnosť je spriemernená

cez všetky vytvorené testovania. 



Uloženie a načítanie modelu

■ JSON

■ Keras poskytuje možnosť popísať model hierarchicky v JSON 

formáte pomocou funkcie to_json()

■ Načítanie je možné funkciou model_from_json(), ktorá vytvorí 

nový model zo špecifikácii JSON.

■ Váhy sú uložené priamo z modelu použitím funkcie  

save_weights

■ Načítanie váh load_weights()



Stratové (loss) a cenové (cost) funkcie

Stratová funkcia a cenová funkcia sa často používajú 
zameniteľne, ale líšia sa. 

■ Stratová funkcia (loss) - meria výkon siete NS na jednom 
dátovom bode 

■ Cenová funkcia (cost) - je priemer strát v rámci celého 
tréningového súboru údajov 

■ Metrika je funkcia, ktorá sa používa na vyhodnotenie 
modelu – napríklad, presnosť (accuracy)

■ Náš cieľ – minimalizovať cenovú funkciu.



Stratové (loss) a cenové (cost) funkcie

Niektoré veci na zapamätanie 

■ Cenová funkcia redukuje výkon siete na jediné skalárne 

číslo.

■ Vo všeobecnosti (aj keď nie nevyhnutne) strata ≥ 0 (takže 

aj cena ≥ 0)

■ cena=0 ⇒ perfektný výkon (na danom súbore údajov) 

■ Čím nižšia je hodnota cenovej funkcie, tým lepší je výkon 

siete. 

■ Preto je tu gradientný pokles 

■ Cenová funkcia musí verne reprezentovať účel siete. 



Stratové funkcie

Klasifikácia 

➢ Maximálna pravdepodobnosť 

➢ Binárna krížová entropia (známa ako strata logu) 

➢ Kategorická krížová entropia 

Regresia (t. j. aproximácia funkcie) 

➢ Stredná kvadratická chyba 

➢ Stredná absolútna chyba 

➢ Huberova strata 

Funkcie spolu súvisia, V NN je vyhodnotená cena 
(nazvaná loss). 



Stratové funkcie
Maximálna pravdepodobnosť (maximum likelyhood)

Binárna krížová entropia  (binary cross-entropy)



Stratové funkcie, binárna krížová entropia

Aká je pravdepodobnosť, že bod je zelený? 



Stratové funkcie

Kategorická krížová entropia (Categorical cross-entropy) 

Target

( 1, 0. 0, 0, 0)



Stratové  funkcie

Stredná kvadratická chyba (Mean suare error)

Stredná absolutná chyba

(Mean absolute error) 

Huberova strata

(Huber loss)



Učiaci pomer modifikovaný v čase

■ SGD – parameter decay, ktorý upravuje učiaci pomer po 

epochách, default je 0



Hlboké učenie – Deep learning

■ V súčasnosti veľmi používaný pojem.

■ Súbor algoritmov využívaných pre strojové učenie. 
Obvykle sa používajú v neurónových sieťach (NS). 

■ NS s viacerými vrstvami a hlbokým učením – Hlboké 
neurónové siete [Deep Neural networks] (HNS).

■ Čím viac skrytých vrstiev neurónová sieť obsahuje, tým 
lepšie dokáže daný problém abstrahovať do väčších 
detailov a zachytiť aj veľmi zložité závislosti.

■ Pre niektoré úlohy sú použiteľné, ale ...



Charakteristika hlbokého učenia

■ Hlboké učenie je súhrn technik strojového učenia, ktoré 

využívajú mnoho vrstiev nelineárneho spracovania 

informácií pri ich transformácii, extrakcii rysov, pri analýze 

vzoriek a klasifikácii. 

■ Hlboké učenie používa algoritmy pokrývajúce viacúrovňovú 

reprezentáciu vzoriek tak, aby sa dali modelovať zložité 

vzťahy medzi jednotlivými dátami. 

■ Funkcie vyššej úrovne sú tak definované s ohľadom na 

funkcie nižšej úrovne. Takéto hierarchie funkcií sa 

nazývajú hlboké architektúry. 

■ Väčšina týchto modelov používa učenie bez učiteľa. 



Autoenkóder

■ Autoenkodér je viacvrstvová neurónová sieť, kde počet 

vstupných neurónov zodpovedá počtu výstupných neurónov a 

skryté vrstvy siete postupne  znižujú počty neurónov po 

strednú skrytú vrstvu. Potom sa počty zvyšujú.

■ Pretože prvá skrytá vrstva obsahuje menej neurónov než je 

veľkosť vstupu resp. počet neurónov výstupnej vrstvy, vykoná 

sa zovšeobecnenie týchto dát. V ideálnom prípade musí platiť 

rovnica    

■ Najjednoduchší prípad – jedna skrytá vrstva 



Autoenkóder

Cieľom tejto siete je zakódovať (encode) vstupné dáta a potom znova dekódovať 

(decode). 

Výstup v skrytej vrstvy je zakódovaný vstup.



Autoenkóder

■ Autoenkodéry sa tiež využívajú na komprimáciu dát. 

■ Po natrénovaní siete na identitu zodpovedá 

komprimačná časť vstupu siete jej prvej skrytej vrstve. 

■ Prvá skrytá vrstva potom posiela dáta vrstve výstupnej. 

■ Dekomprimačná časť je zložená z prvej skrytej vrstvy a 

výstupnej vrstvy. 

■ Komprimované dáta sú na prvej skrytej vrstve. 



Autoenkóder – výpočtový režim



Autoenkóder – adaptívny režim

■ V praxi sa minimalizuje stratová funkcia (loss function). 

■ Pre binárny vstupný vektor je stratová funkcia definovaná 

napríklad

■ pre reálne vstupné dáta je

■ k iteruje cez neuróny výstupnej vrstvy. Inak povedané, 

pokúšame sa o minimalizáciu rozdielu medzi dátami 

získanými po výpočte siete (xˆ) a dátami očakávanými (u 

autoenkodéra očakávame rovnaké dáta, ako sú dané na 

vstup siete, teda x)



Autoenkóder

■ Výhodou autoenkodérov je malý počet vrstiev. 

■ I keď sa jedná o metódu učenia bez učiteľa, máme z 

povahy modelu siete k dispozícii požadovaný výstup. 

■ Také siete sa niekedy označujú ako siete s vlastným 

učiteľom (self-supervised). 

■ Môžeme ich teda natrénovať klasickou metódou BP s 

náhodnou inicializáciou váh. 



3 kategórie HNS

■ Hlboké siete s učením bez učiteľa alebo s 

generatívnym učením, 

■ Hlboké siete s učením s učiteľom a 

■ Hybridné hlboké siete



Hlboké siete s učením bez učiteľa alebo 
s generatívnym učením

■ Sú určené na hľadanie korelácie pozorovaných alebo 

viditeľných dát pre analýzu vzoru alebo pre účely syntézy. 

■ Sieť sa teda snaží nájsť spojitosti medzi dátami na základe 

samotných dát a nie na základe výsledku, ktorý sa 

očakáva.

■ Typickým predstaviteľom je základný model autoenkodéru

(Deep autoencoders). 

■ Napríklad, autoenkodér pripravený na odstraňovanie šumu 

v dátach (Denoising autoenkoder). Vstupný vektor dát 

autoenkodéru je umelo poškodený šumom.



Hlboké siete s učením s učiteľom

■ Snažia sa zachytiť závislosti medzi vstupnými dátami a k 

ním prislúchajúcim výsledkom. 

■ Pre taký druh učenia sú vždy priamo alebo nepriamo k 

dispozícii popisy jednotlivých dát (očakávané výstupy). 

■ Tieto siete sa tiež nazývajú Diskriminačné hlboké siete 

(Discriminative deep networks).



Hybridné siete

■ Predstavujú hlboké architektúry, ktoré využívajú 

generatívne, ale  aj diskriminačné zložky modelu. 

■ V hybridných architektúrach je generatívna zložka modelu 

využitá na pomoc pri diskriminácii, ktorá je konečným 

cieľom tejto architektúry. 

■ Vďaka generatívnej zložke môžeme dosiahnuť lepšiu 

optimalizáciu systému. 

■ Generatívne modely, ktoré sú učené metódami bez učiteľa, 

môžu poskytnúť vynikajúcu iniciálnu pozíciu v ťažkom 

nelineárnom probléme pri odhade parametrov u 

diskriminačných modelov.



Problém učenia HNS
■ Backpropagation (BP), pripomeňme 2 kroky

■ U viacvrstvových sietí (5 a viac) nastáva problém v druhom 

kroku. 

■ Pri spätnej propagácii a eliminácii chyby sú najviac 

ovplyvňované váhy neurónov blízko výstupnej vrstvy. 

■ Čím viac postupujeme ku vstupu siete, tým viac sa stráca 

informácia o tom, ako jednotlivé váhy modifikovať. Hodnoty 

gradientov sú veľmi malé.

■ Váhy neurónov  v blízkosti vstupu siete sú preto upravované 

minimálne. Tieto neuróny však majú na výsledok veľký vplyv, 

pretože realizujú najhrubšiu abstrakciu daného problému. 

■ Pri inicializácii je im priradená náhodná váha a BP ich 

nedokáže dostatočne modifikovať.



Problém učenia HNS

■ Algoritmus preto často skončí v lokálnom minime, ktoré 

môže byť veľmi odlišné od toho globálneho.

■ Je empiricky dokázané, že neurónové siete s učiacim 

algoritmom BP obsahujúce 3 a viac skrytých vrstiev, 

vykazujú slabé výsledky. 

■ Za slabý výsledok považujeme aj situáciu, keď sa s 

pribúdajúcimi skrytými vrstvami výsledok siete nezhorší. 

Vzrastá totiž zložitosť a čas potrebný na jej naučenie.



Šikovné trénovanie siete vopred

■ Ako natrénovať mnohovrstvové neurónové siete?

■ Jedno z riešení spočíva v šikovnom nastavení 

počiatočnej konfigurácie (Greedy Layer-Wise Training). 

■ Toto môžeme docieliť predtrénovaním jednotlivých 

vrstiev siete vhodnou učiacou metódou bez učiteľa. 

■ Schéma tejto metódy: Každá vrstva siete je trénovaná 

oddelene.



Šikovné predtrénovanie siete

■ V prvom kroku vyberieme prvú vrstvu. Z tréningovej 

množiny dát máme k dispozícii vstupy. Túto vrstvu 

vhodnou metódou natrénujeme. 

■ Výstupy tejto natrénovanej vrstvy sú vstupmi vrstvy 

nasledujúcej, ktorú na základe nich podobným spôsobom 

samostatne natrénujeme. 

■ Takto postupujeme aj pre vrstvy ďalšie. Dostaneme tak 

predtrénované siete, ich konfigurácie sú však len iniciálne 

a nahradzujú náhodnú inicializáciu jednotlivých váh. 

■ Finálne učenie celej siete je realizované metódou BP.



Učenie hlbokých neurónových sietí



Ohraničený Boltzmannov stroj

■ Model je vhodný na predtrénovanie hlbokej neurónovej 

siete. Obsahuje dva typy neurónov (viditeľné a skryté). 

■ Neuróny sú usporiadane do dvoch vrstiev a tvoria bipartitný 

neorientovaný graf. 

■ Viditeľné (visible) neuróny - prvá vrstva siete a je to 

pozorovacia časť siete. Ich vnútorné stavy (a výstup) 

budeme označovať v = v1,...,vm, kde vk je stav viditeľného 

neurónu k. Jeden neurón môže napríklad zodpovedať 

jednému pixelu bitmapy na vstupe siete. 

■ Skryté (hidden) neuróny - druhá vrstva a modeluje 

závislosti medzi jednotlivými vstupnými dátami (v našom 

prípade závislosti medzi jednotlivými pixelmi bitmapy). Ich 

vnútorné stavy (výstup neurónov) budeme označovať h = 

h1,...,hn, kde hj zodpovedá stavu neurónu j. 



Ohraničený Boltzmannov stroj

kde vi resp. hj je binárna hodnota viditeľného neurónu i 

resp. skrytého neurónu j.

Ide o pravdepodobnostný grafový model.

n označuje počet neurónov viditeľnej vrstvy, 

m udáva počet neurónov skrytej vrstvy;



Ohraničený Boltzmannov stroj (OBS)

■ Každý neurón je prepojený so všetkými neurónmi druhej 
vrstvy, neexistuje prepojenie medzi neurónmi tej istej 
vrstvy.

■ Prepojenie viditeľného neurónu k a skrytého neurónu j je 
symetrické a obsahuje reálnu váhu wkj, ktorá určuje silu 
spojenia.

■ Konfigurácia (v, h) viditeľných a skrytých neurónov má 
energiu E(v, h), ktorú minimalizujeme; b, c sú príslušné 
prahy neurónov. 

■ Dajú sa odvodiť vzťahy na úpravu váh a prahov.



Ohraničený Boltzmannov stroj (OBS) 

■ Toto platí pre binárny Ohraničený Boltzmannov stroj, 

niekedy tiež označovaný ako Bernoulli-Bernoulli OBS. 

■ Druhým najrozšírenejším modelom je Gaussian-Bernoulli

OBS. Viditeľné neuróny môžu nadobúdať reálne hodnoty, 

skryté neuróny nadobúdajú binárne hodnoty. Tento model 

sa využíva na prevod spojitých stochastických dát na 

binárne stochastické dáta.

■ Energia má tvar



Prednáška inšpirovaná 

■ CS231n prednáška Stanford University, použité obrázky CNN


