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Bevezetés
Világszerte körübelül 463 millió, 20 és 79 év közötti felnőtt szenved cukorbetegségben, és ez
a szám 2045-re várhatóan 700 millióra fog növekedni, 2019-es adatok szerint [14]. A betegség
egyik leggyakoribb szövődménye a diabetikus retinopátia, aminek megjelenési valószínűsége és
súlyossága a betegség minél hosszabb távú fennállásával növekszik. A retina erei károsodnak, és
ennek következtében elváltozások jelennek meg a szemfenéken. Ha a szembetegség kezeletlen
marad, az súlyos látásromláshoz, illetve vaksághoz vezethet. A betegség visszafordíthatatlan, így
rendkívűl fontos a korai stádiumban való detektálása és a megfelelő kezelés elkezdése, amivel
megelőzhető a súlyosabb látásromlás [1]. Az ember által végzett szemészeti diagnózis azonban
költség- és időigényes, valamint a retinafelvételek elemzésének, a diagnózis felállításának nehézsége miatt jól képzett szakembereket igényel.
Nem meglepő tehát, hogy egyre több kutatás irányul a modern gépi tanulási algorimusok felhasználhatóságának vizsgálatára. Alkalmazásukkal gyorsabb és pontosabb diagnózist lehetne
felállítani, megelőzve a súlyosabb szövődmények kialakulását. Az elért teljesítmények alapján
az orvosi képfeldolgozás területén a mély tanulási algoritmusok a leghatékonyabbak [4]. Ezen
módszerek részhalmazát alkotják a konvolúciós neurális hálózatok, melyek különböző képfeldolgozási feladatra használhatóak, például klasszifikációra, szegmentációra, detektálásra. Ezek
a számítógépes látás által leginkább megcélzott feladatok.
Képklasszifikáció esetében kép-osztálycímke párokon tanul a modell, majd ezután a feladata
ismeretlen kép esetén minél pontosabb predikciót tenni arra, hogy az melyik osztályba tartozik.
Az egyes kategóriák tulajdonságainak leírása helyett rengeteg példát mutatunk az algoritmusnak
minden osztályhoz, hogy tudjon belőlük tanulni, és megfelelő mintázatokat felismerni, majd
ennek megfelelően képes legyen soha nem látott képeket megfelelően osztályozni [16].
Manapság rengeteg figyelem irányul az egyre mélyebb hálók tanítására, mert a rétegek számának növelésével komplexebb jellmezőket lehet kinyerni a bementi adatokból. Azonban az
egyre több réteget tartalmazó hálók tanításánál problémák merülhetnek fel. Ezek megoldását
célozza meg a 2015-ben bemutatott reziduális háló, valamint a korszerű neurális hálók egyik
kulcskomponense, a Batch normalizáló réteg, melynek alkalmazása jelentős teljesítmény növekedést biztosít a modellünknek. A 2021. februárjában Andrew Brock és tsai. [3] által publikált
cikk egy olyan hálóarchitektúrát mutatott be, ahol normalizációs réteg nélküli reziduális hálóval
tudtak hasonlóan kimagasló teljesítményt elérni az ImageNet adathalmazon, mint a jelenleg
legkorszerűbb, normalizálást alkalmazó modellel. Az ígéretes eredmények alapján felmerült a
kérdés, vajon orvosi képklasszifikáció esetén is hasonló eredményt tudna-e produkálni ez a háló
architektúra. Mivel a cukorbetegség szövődményeinek minél korábbi felismerését, diagnosztizálását fontosnak tartom, dolgozatom feladatának retinafelvételek klasszifikálását tűztem ki célul,
normalizációt nem alkalmazó neurális hálók segítségével.
Retinopátiás képek klasszifikációja több szempont alapján is történhet. A legegyszerűbb a
bináris osztályozás, azaz annak megállapítása, az adott retinán találhatóak-e a betegséget jelző
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elváltozások, vagy nem. Többosztályú klasszifikációnál a retinafelvételeket súlyosság szerint
szeretnénk osztályokba sorolni. Elváltozás-alapú vizsgálatkor, valamint vérér-szegmentációkor
a felvételen látható sérülések detektálása és osztályozása a cél. Az [1] cikkben található összefoglaló az elmúlt évekbeli kutatások összességéről.
A dolgozat tartalmi felépítése a következő. Az 1. fejezetben ismertetem a dolgozathoz szükséges alapfogalmakat, és kitérek a konvolúciós és reziduális hálózatok felépítésére. A 2. fejezetben
kifejtem a Batch normalizálás menetét, előnyös tulajdonságait. A 3. fejezet a dolgozat által
kiemelten vizsgált modell felépítésének részleteit tartalmazza, kezdve a Batch normalizálás hátrányaival. A fejezet célja az is, hogy reprezentálja, a normalizálás mely tulajdonságait milyen
megoldással helyettesítették a cikk írói. A 4. fejezetben a méréseim eredményeit mutatom be,
majd az utolsó fejezetben összefoglalom a tapasztalataimat.
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1. fejezet
Neurális hálók
1.1. Neurális hálók alapjai és az SGD
Dolgozatomban előrecsatolt neurális hálókkal foglalkozom, ezen belül pedig képklasszifikációs feladatot megoldó hálókkal [8], [23]. Egy klasszifikáló háló olyan 𝑓𝜃 : IR𝑛 → IR𝑚
paraméterezett függvény, ami adott 𝑥 ∈ IR𝑛 bemenetre megad nekünk egy 𝑦 ∈ IR𝑚 osztályszámnyi hosszú vektort. Az előrecsatolt kifejezés annyit jelent, hogy a hálózatban az információ
csak előrefele áramlik. Egy neurális háló alapegysége a neuron, vagy más néven perceptron,
ezek az egységek rétegekbe rendeződnek. Az 𝑁 réteg egymásutánja, mint függvénykompozíció
felírható: 𝑓 (𝑥) = 𝑓 (𝑁) (... 𝑓 (2) ( 𝑓 (1) (𝑥))) ahol 𝑓 (1) a bemeneti réteg, 𝑓 (𝑁) a kimeneti réteg, a
közöttük elhelyezkedő függvényeket rejtett rétegeknek nevezzük.
Egy neuron a bemeneti 𝑥 ∈ IR𝑛 vektor komponenseinek súlyozott összegéből, egy 𝑏 eltolásból
és egy 𝜙 : IR → IR aktivációs függvényből áll. A bemenet számunkra ismert, jelen témakörben
𝑥 vektor egy kép, elemei a pixelek. A 𝑤 ∈ IR𝑛 , 𝑏 ∈ IR súlyok és eltolás nem ismertek, a háló
feladata az optimális súlyok minél jobb approximációja.
𝑦ˆ = 𝜙(

𝑛
Õ

𝑤 𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏)

𝑖=1

Gyakori aktivációs függvények:
𝑅𝑒𝐿𝑈 (𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(𝑥, 0)

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 (𝑥) =

1
1 + 𝑒 −𝑥

Az 𝑥 vektor egy adatpontot reprezentál, de általában tanításkor az adathalmazt batch-ekre osztjuk,
azaz egyszerre több képet áramoltatunk át a rendszeren. A felrétegelt neurális hálózat tanítása
a következőképpen zajlik. Az adatpontunkat átáramoltatjuk a hálózaton, az így kapott 𝑦ˆ értéket
összehasonlítjuk a valódi 𝑦 címkével, kiszámoljuk a veszteségfüggvény értékét, és a hálózatban
visszafelé indulva a hiba ismeretében megváltoztatjuk a súlyparamétereket, annak reményében
hogy a legközelebbi előrehaladásnál már jobb predikciót fogunk kapni az 𝑦 értékre.
A modellünk bemeneti rétegében annyi neuron található, ahány dimenziós az adatpontunk, jelen esetben a képünk mérete. Egy kép mérete leírható a szélesség, magasság és csatornaszám
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értékével, utóbbi színes képek esetén 3. Az utolsó rétegben annyi neuron található, ahány osztályba szeretnénk klasszifikálni. A háló végén softmax függvényt alkalmazva a kapott értékeket
valószínűségekké alakíthatjuk, majd ezek után kiválasztjuk a kimenetben legvalószínűbbnek
prediktált osztályt. Ha o ∈ IR𝑚 a háló által adott kimenet, akkor:
𝑒𝑜 𝑗
ŷ = 𝑠𝑜 𝑓 𝑡𝑚𝑎𝑥(o) ahol 𝑦ˆ 𝑗 = Í𝑞
𝑜𝑘
𝑘=1 𝑒
A prediktált címke és valós címke közötti eltérés meghatározásához általában cross-entropy veszÍ𝑞
teségfüggvényt használunk: 𝑙 (y, ŷ) = − 𝑗=1 𝑦 𝑗 𝑙𝑜𝑔( 𝑦ˆ 𝑗 ). A képletben a y címkéket osztálynyi
hosszú, bináris indikátorvektorban írjuk fel, ŷ pedig az adott képhez prediktált valószínűségek
vektora.
Tanításkor azokat a paramétereket szeretnénk megtalálni, amik minimalizálják a veszteségfüggvényt. Ehhez ki kell számolnunk a függvény súlyok szerinti gradiensét, mert ez megmutatja,
hogy merre kell ellépnünk, hogy a függvényt csökkenteni tudjuk. Mivel a hálónk több függvény
kompozíciója, a lánc szabály használatával kiszámolhatóak a w és 𝑏 paraméterek szerinti parciális deriváltak, az utolsó rétegtől az elsőig visszafele haladva. Azt pedig, hogy a negatív gradiens
által megadott irányban mekkorát lépjünk el, az 𝜂 tanulási ráta, egy hiperparaméter adja meg.
Maga a backprogation kifejezés a gradiens számolását jelenti, és a tanulás végrehajtására, ami a
gradiens segítségével történik, egy optimalizáló algorimtust használunk. A legegyszerűbb ilyen
módszer a sztochasztikus gradiens ereszkedés módszere (SGD).
A tanító adathalmazon vett veszteségfüggvény az egyes tanító adatokon számolt veszteségek
Í𝑘
Í𝑘
átlaga: 𝑙 (w, b) = 1𝑘 𝑖=1
𝑙𝑖 (w, 𝑏). Ennek gradiense ∇𝑙 (w, b) = 1𝑘 𝑖=1
∇𝑙𝑖 (w, 𝑏), tehát egy
paraméter-frissítés megtételéhez az egész adathalmazon minden példányra ki kell számolnunk a
gradienst. Ha rengeteg tanító adatunk van, akkor sok időt vesz igénybe csak egy lépés megtétele
is. Erre ad megoldást az SGD, ahol minden iterációban véletlenül és egyenletes eloszlás alapján
választunk egy tanító példányt, aminek gradiensével frissítünk a paramétereken: x ← x−𝜂∇𝑙𝑖 (x),
ahol 𝜂 > 0 a tanulási ráta. Ez a véletlenül választott gradiens jó becslést ad az igazi gradiensre:
Í𝑘
∇𝑙𝑖 (x) = ∇𝑙 (x). Az algorimtus gyakran használt változata a mini-batch
𝐸 (∇𝑙𝑖 (x)) = 1𝑘 𝑖=1
SGD, ahol egy példány helyett egy mini-batch-nyi adatra számoljuk a deriváltakat. Minél nagyobb a batch méret, az egész adathalmazon számolt gradiensnek annál jobb közelítését kapjuk.
Az iteráció elején fix számú képet választunk be egyenletes eloszlás szerint a batch-ünkbe, majd
kiszámoljuk ezen az átlagos veszteség deriváltját a paraméterek tekintetében, és végül 𝜂-val
beszorozva, kivonjuk az aktuális paraméterértékekből.
𝜂 Õ
𝜕w 𝑙 (𝑖) (w, 𝑏)
w←w−
|𝐵| 𝑖∈𝐵
𝜂 Õ (𝑖)
𝑏←𝑏−
𝜕𝑏 𝑙 (w, 𝑏)
|𝐵| 𝑖∈𝐵
A mini-batch SGD kevesebb számítási kapacitást igényel, mint hasonló darabszámú bemenet
egyenkénti átáramoltatása [15], valamint regularizációként is működik, ami a túltanulás megelőzését segíti.

1.2. Konvolúciós hálók
A konvolúciós hálózat (Convolutional Neural Network) a neurális háló egy speciális típusa,
használata rendkívűl elterjedt a képfeldolgozásban. A struktúrája kihasználja azt, hogy a beme8

netek képek, és ezáltal jelentősen kevesebb paramétert és számolást igényel,valamint könnyebben
párhuzamosítható mint az eddig tárgyalt úgynevezett sűrűn kapcsolt rétegekből felépülő hálók.
Az alfejezethez a [23], [16] forrásokat használtam.
Az architektúra először is kihasználja azt a tulajdonságot, hogy az egymás mellett levő képpixelek szorosabb kapcsolatban vannak egymással, és mivel mintázatok megtanulása a cél, így a
képek kétdimenziós struktúráját kihasználva, a neuronokat az előző rétegben csak a nekik, illetve
a környezetüknek megfelelő neuronokkal kötjük össze, szemben a sűrűn kapcsolt rétegekkel,
ahol minden neuron minden előző rétegbelivel kapcsolatban áll. Utóbbi megközelítés képeknél
nem előnyös, mert nagy képméreteknél rettenetesen sok paramétert használnánk fel. A feltevés
jelentősen lecsökkenti a paraméterek számát a hálóban. A bemeneti képek pixelei mátrixba
rendezhetőek, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy egy képnek általában 3 színcsatornája
van, így a képek kezelése háromdimenziósan történik, tehát mint szélesség és magasság, valamint a csatorna dimenziója. Utóbbi a bemeneti rétegben a színcsatornák számát jelenti, későbbi
rétegekben már több csatorna van, általában kettőhatvány méretűek, például 32,64,128, stb.
A konvolúciós hálók háromfajta rétegből épülnek fel:
• konvolúciós réteg
• pooling réteg
• sűrűn kapcsolt réteg
A sűrű réteg az általános architektúrát követi, azaz a réteg minden neuronja össze van kapcsolva az előző réteg minden neuronjával. A réteg kimenete mátrixszorzásként számolható, szerepe
a modell végén a klasszifikálás, a konvolúciós rétegek által kinyert reprezentációk alapján.
A konvolúciós réteg neuronjai három dimenzió szerint rendeződnek: magasság, szélesség és
mélység. Utóbbi a rejtett reprezentációk esetében a képek csatorna számának megfelelője. A
szélességet és magasságot térdimenzióként is emlegetik, így ha valamilyen műveletet az általuk
kifeszített kétdimenziós térben végzünk el, akkor is együttesen így fogok utalni rájuk a továbbiakban. Minden neuron az előző réteg neuronjainak csak egy részével van összekapcsolva, ezt
a méretet nevezik a filter méretének. A filtert mint kétdimenziós ablak képzelhetjük el, aminek
mérete kisebb mint a bemenet térdimenzióinak kiterjedése. Egy kxk méretű filtert kxk-as részre
alkalmazzuk a bemenet térdimenzióin, valamint az egész bemeneti mélységre. Tehát például ha
az előző rétegből a kimenet 32x32x3 méretű, és a filter 5x5-ös, akkor az ablaknak 5x5x3 darab
súlya lesz.
Fontos tisztázni, hogyan képezzük a konvolúciós réteg kimenetét. Ennek méretét négy hiperparaméter szabályozza: a filterméret, a réteg kimeneti mélysége, a stride és a (zero)-padding. A
mélység azt mondja meg, hány filtert alkalmazunk. A filterek alkalmazását úgy képzelhetjük el,
hogy minden egyes filtert végigcsúsztatunk a bemeneten, a filter által lefedett bementi részen
súlyozott összeget képzünk, ez lesz az adott filterhez kimenetként kapott kétdimenziós feature
map megfelelő értéke, vagyis a következő réteg adott ablakhoz tartozó csatornájának egyik pixele (neuronja). Ha m darab filtert használunk, akkor a kimenet mélysége m lesz, azaz m feature
map-et kapunk. A stride azt mondja meg, mennyivel csúsztassuk a filtert. Például ha a stride 1,
akkor mindig 1 pixellel megyünk vele arrébb. A zero-padding nullákat rak a bemenet széleire.
Ezzel egyrészt kontrollálhatjuk a kimenet szélsségének és magasságának méretét, másrészt biztosítjuk, hogy ne veszítsünk el véletlenül pixeleket a kép széléről a filterek csúsztatásánál.
Fontos tulajdonsága még a konvolúciós rétegeknek, hogy a kimeneti mélység egy szeletét véve,
az itt elhelyezkedő neuronok ugyanazokat a súlyparamétereket használják, és ez minden szeletre
9

igaz. Például, ha minden neuronnak 5x5x3 súlya van, az előző kimenet mérete 55x55 és 96 a
mélység, akkor ebből a 96 feature map-ből egyet kivéve, az azon levő 55x55 neuron mindegyike ugyanazt az 5x5x3 darab súlyt használja. Ennek a módszernek is a célja a paraméterszám
csökkentés.
Ahogy dolgozzuk fel a képeinket a hálóban, néhány rétegenként lecsökkentjük a rejtett reprezentációk szélességét és magasságát, hogy összegyűjtsük az információkat, és kevesebb paraméterrel tudjunk tovább dolgozni. Ezt hajtja végre a pooling réteg. Hasonlóan működik, mint a
konvolúciós réteg, egy ablakot csúsztatunk végig a bemeneten, a stride-nak megfelelően. Azonban itt nem súlyozott összeget számolunk, hanem minden pooling réteg egy fix függvényt hajt
végre az ablak által fedett részén a bemenetnek. Gyakran használt típusok az average pooling, és
a max-pooling. Előbbinél az ablakba kerülő számok átlagát számolja ki és adja vissza, utóbbinál
a maximumukat. Látható, hogy a pooling réteg nem ad a hálóhoz plusz paramétereket.
A pooling ablakát a térdimenziók mentén csúsztatjuk, és igaz rá, hogy a bemenet mélység dimenziójának minden szeletén külön és függetlenül dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a szélességet
és magasságot lecsökkenti, de a mélység nagyságát nem változtatja meg. Összefoglalva, a réteg
hiperparaméterei az ablak mérete és a stride nagysága.
Konvolúciós hálókban a fent bemutatott rétegek általában úgy szerveződnek, hogy konvolúciós
rétegeket és ReLU függvényeket helyezünk egymás után, időnként egy pooling réteget beszúrva.
A háló legutolsó rétege sűrűn kapcsolt, ez mint klasszifikáló funkcionál, kimenete adja meg az
egyes osztályokhoz tartozó értékeket.
A konvolúciós neurális hálózatok hatékonysága a képfeldolgozásban tagadhatatlan, és rengeteg
kutatás irányul teljesítményük növelésére. 2015-ben a ResNet [9] vette át a vezető szerepet a
mély hálók tanításában, ezzel a modellel részletesebben is foglalkozom a következő alfejezetben.

1.3. Reziduális hálók
A rétegek növelésével egyre több fontos részletét és jellemvonását tudja megtanulni a hálónk
a bemeneti képeknek, azonban előfordulhat, hogy a tanító halmazon mért pontosság eleinte
nő, majd telítődik és elkezd csökkeni, pedig a modell reprezentációs képessége tovább nő.
Ezt nevezték a [9] cikk szerzői degradation problem-nek, és ennek megoldására találták ki
a reziduális felépítésű blokkokat. Ezzel az új típusú hálóval a szerzők megnyerték a 2015-ös
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge versenyt [19], és nagy hatást gyakoroltak
a mély hálók építésének módszereire.
A fent említett cikkben abból a feltevésből indultak ki, hogy ha egy hálónak a mélységét úgy
növeljük, hogy olyan rétegeket rakunk bele amik az identikus 𝑓 (𝑥) = 𝑥 leképezést hajtják végre,
akkor a hálónak ugyanazt kell eredményül adnia, mint a kevesebb réteget tartalmazó modellnek,
azaz a tanítási hiba sem lehet magasabb, hiába mélyebb a háló. Azonban sztochasztikus gradiens
módszerrel nehéz megtanulni az identikus függvényt. Ebből eredt az ötlet, hogy egy csoportnyi réteg egy úgynevezett reziduális leképezést tanuljon meg inkább, amit könnyebben lehet
reprezentáltatni velük, könnyebb megtanulni mint 𝑓𝜃 (𝑥) = 𝑥-et. Legyen tehát 𝐻 (𝑥) a leképezés
amit szeretnénk megvalósítani pár réteggel, és 𝑥 a bemenete az itteni első rétegnek. Ekkor a
reziduális leképezés 𝐹 (𝑥) = 𝐻 (𝑥) − 𝑥, az eredeti függvényünk pedig 𝐹 (𝑥) + 𝑥 lesz. Tehát ettől
a pár rétegtől azt várjuk el, hogy 𝐻 (𝑥) − 𝑥-et közelítse, remélve hogy a reziduális leképezést
könnyebb optimalizálni. Erre egy extrém példa, hogy ha az identikus leképezés lenne nekünk
az optimális, akkor egyszerűbb elérni az azonosan 0 függvény megtanulását, mint elvárni a
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rétegektől az identikus leképezés megvalósítását.
Egy reziduális blokk áll egy reziduális ágból, valamint egy skip connection vagy másnéven
shortcut ágból, ami átugorja a reziduális ágon található rétegeket. A reziduális ág valósítja meg
az 𝐹 (𝑥) = 𝐻 (𝑥) − 𝑥 leképezést, a shortcut pedig az identikus függvényt, így egy blokk pont a
𝐻 (𝑥)-et adja kimenetként. Az 1.1 ábrán a reziduális ágon két rétegünk van, egyszerűsítés, ha
ezek sűrűn kapcsolt rétegek, azaz 𝐹 = 𝑊2 𝑔(𝑊1 𝑥) ahol 𝑔(𝑥) a ReLU függvény. Az 𝐹 (𝑥) + 𝑥
összeadást elemenkét végezzük el, és ezután az ábrán látható még egy ReLU nemlinearitás
alkalmazása is. A jelölésekben csak sűrű rétegeket reprezentáltunk, de konvolúciós rétegek is
beépíthetők a reziduális ágba, ekkor az elemenkénti összeadás a kimeneti csatornák mindegyikén
megtörténik.

1.1. ábra. Egy reziduális blokk felépítése
Ahhoz, hogy az elemenkénti összeadást el tudjuk végezni, az 𝑥 és 𝐹 (𝑥) dimenziójának ugyanakkorának kell lennie. Ha nem egyenlőek, akkor két technikai megoldás is felmerül. Az első,
hogy a shortcut ágon alkalmazunk egy 1x1 konvolúciót: 𝑊𝑥, a másik megoldás hogy az identikus leképezést alkalmazzuk, de zero-padding-el együtt, a dimenziónövelés érdekében. A cikk
tapasztalatai alapján a kettő módszer közül az első hajszálnyival jobban teljesít, feltehetőleg a
plusz paraméterek miatt, de egyik sem mondható lényegesen jobbnak a másiknál. Így a költséghatékonyság érdekében érdemes a sima identikus shortcut ágat használni, mert ez nem ad hozzá
további tanulható paramétereket a modellhez, így a háló méretét és komplexitását sem növeli.
A szerzők felvetettek egy harmadik lehetőséget is, méghozzá, hogy ahol szükséges a dimenziónöveléshez, alkalmazzunk konvolúciót, de máshol a shortcut ág maradjon az identitás. Ennek a
kompozíciónak a teljesítménye jobb volt mint a második megoldásé, de enyhén rosszabb mint a
elsőé.
Egy reziduális blokk felépítése úgynevezett bottleneck architektúrát követ. Ez azt jelenti,
hogy a reziduális ágon 3x3-as konvolúciós réteget alkalmazunk, körbevéve 1x1 méretű konvolúciókkal. Az 1.2 ábrán látható a felépítés. Az 1x1-es filterek célja a csatorna-koordináta
menti dimenzió változtatás, ezáltal a paraméterszám csökkentés. Tehát a bemenet csatornaszámát lecsökkentjük az 1x1-es konvolúciókkal, majd a 3x3-as rétegen áthaladva az újabb 1x1-esek
megnövelik a dimenziót. Ezt a három darab réteget ugorja át a skip connection. A konvolúciók
után Batch normalizáló réteget illesztünk még be a blokkba, ezen réteg leírásával részletesebben
később foglalkozom.
Egy reziduális blokk tehát a következőképpen írható fel:
𝑥 𝑙+1 = 𝑥 𝑙 + 𝐹 (𝑥 𝑙 , 𝑊𝑙 ),
ahol 𝑥 𝑙 az 𝑙-edik blokk bemenete, 𝑥 𝑙+1 a kimenete, 𝐹 a reziduális ág rétegei által megvalósított leképezés. Ha 𝐿 darab blokkot tekintünk, akkor rekurzióval 𝑥 𝐿 = 𝑥 𝐿−1 + 𝐹 (𝑥 𝐿−1 , 𝑊 𝐿−1 ) =
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1.2. ábra. A bottleneck blokk
Í 𝐿−1
𝑥 𝐿−2 + 𝐹 (𝑥 𝐿−2 , 𝑊 𝐿−2 ) + 𝐹 (𝑥 𝐿−1 , 𝑊 𝐿−1 ) = 𝑥 𝑙 + 𝑖=𝑙
𝐹 (𝑥𝑖 , 𝑊𝑖 ). Ebből az egyenlőségből a backpropagation algoritmus, ha 𝜀 a veszteségfüggvény:
!
𝐿−1
Õ
𝜕𝜀 𝜕𝑥 𝐿
𝜕𝜀
𝜕
𝜕𝜀
𝐹 (𝑥𝑖 , 𝑊𝑖 )
=
=
1+
𝜕𝑥 𝑙 𝜕𝑥 𝐿 𝜕𝑥 𝑙
𝜕𝑥 𝐿
𝜕𝑥 𝑙 𝑖=𝑙
𝜕𝜀
mutatja, hogy az információ
𝜕𝑥 𝐿
akadály nélkül áramlik, a skip connection-nek köszönhetően nem megy át rétegeken a gradiens.
Természetesen a formula abban az esetben igaz, amikor a shortcut ágon nem alkalmazunk 1x1
konvolúciókat [11].

A megkapott formula két additív részből tevődik össze, hol a

A [9] cikk szerzői több mélységű reziduális hálót, ResNet modellt is bemutattak, amiknek
neve a háló architektúra mélységére utal. A ResNet-50 modell négy komponensből épül fel. Az
ennél mélyebb ResNet-ek további bottleneck blokkok beillesztésével, valamint azok rétegszámainak növelésével keletkeznek. A mélység növelésével a pontosság nő, és már nem láthatóak
a degradation problem jelei.
A reziduális modellekkel egy általánosan hatékony módszert sikerült találni mély hálók
tanítására. Sikerei azzal magyarázhatóak, hogy egyrészt a forward pass-ben a skip connection
miatt közvetlenül fel tudjuk használni a korábbi rétegek által kinyert információkat, valamint a
backward pass-ben a gradiensek is könnyebben tudnak áramlani a rétegeken át.
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2. fejezet
Batch normalizálás
2.1. Motivációk
Megfigyelt jelenség, hogy amenyiben egy neurális háló rétegeinek számát növeljük, azaz
mélyítjük a hálót, akkor a modellnek a reprezentációs képessége javulni fog, mert a bemeneti
adatoknak egyre több és komplexebb jellemzőit lesz képes megtanulni. Azonban sok rétegből
álló hálók tanítása nehéz feladat. Olyan problémák merülhetnek fel, mint például a gradiensek
eltűnése, felrobbanása, vagy a rétegeknél a bemenetek eloszlásának megváltozása. A fejezethez
a [15], [23] forrásokat használtam fel.
Sztochasztikus gradiens módszerrel tanított hálóknál láncszabállyal számolunk parciális deriváltakat, és ha egy kicsi tényező kerül a szorzatunkba, akkor az egész szorzat nagyon kicsivé
válhat, azaz eltűnhet a gradiens. Ezt a problémát főleg az egymás után végzett sok mátrixszorzás,
illetve olyan aktivációs függvények okozzák, mint a szigmoid. Ugyanis, ahogy |𝑥| érték nő, a
𝑒 −𝑥
szigmoid deriváltja, 𝑔0 (𝑥) = (1+𝑒
−𝑥 ) 2 , 0-hoz tart. Így tekintve egy réteget, szigmoid aktivációs
függvénnyel: 𝑧 = 𝑔(𝑊𝑢 + 𝑏) ahol 𝑢 a réteg bemeneti vektora, és 𝑧 a réteg kimenete, ha 𝑥 = 𝑊𝑢 + 𝑏
értékek túl nagyok, a szigmoid deriváltja szinte 0 lesz, és a láncszabály szerinti szorzatot is szinte
0-vá teszi. Így alig lehet frissíteni a paraméter értékeken, a háló konvergenciája lelassul. Megfelelő aktivációs függvény választásával a probléma orvosolható, például a ReLU függvénynek
a gradiense 𝑥 > 0 esetén mindig 1. Az eltűnő deriváltak problémája úgy is megoldható, ha az
értékeinket az aktivációs függvény értelmezési tartományának azon részére centralizáljuk, ahol
nem lesz 0 közeli a függvény gradiense. Ezt ragadja meg a Batch normalizálás is.
A felrobbanó gradiensek problémája azt jelenti, hogy a gradiensek nagyra nőnek, emiatt egyszerre túl nagyokat frissítünk a súlyparamétereken, és így nem fogunk tudni konvergálni a gradiens
ereszkedés módszerrel.
Szegedy és Ioffe [15] azt is megfigyelték, hogy tanítás során a rétegek bemeneti értékeinek
eloszlása változik, a modell paramétereinek folyamatos frissítése miatt. A háló mélységének
növelésekor a probléma fokozódik, mert minden réteg bemenete az előző réteg kimenete, tehát az
előtte levő rétegek paramétereitől is függ az adott input. A jelenség elnevezése internal covariate
shift, azaz eltolódás a belső feature-k eloszlásában. A háló rétegeinek mindig alkalmazkodnia
kell a megváltozott eloszláshoz, ez lelassítja a tanulási folyamatot, mert folyamatosan változik,
hogy egy adott rétegnek mi az az optimum amit meg kell tanulnia. A batch normalizálás
a várható érték és szórásnégyzet beállításával próbál azonos eloszlást fenntartani tanításkor,
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ezáltal megszüntetni a belső eltolódás káros hatásait, és gyorsítani a tanítást.

2.2. A normalizálás menete
A Batch normalizálást egy rétegként építjük be a hálónkba, és úgy tekintünk rá, hogy az utána
következő réteg bemenetére alkalmazzuk mint normalizálást. Egy neurális hálót általában batchenként tanítunk, tekintsünk ezért itt is egy 𝑚 méretű mini-batch-et: 𝐵 = {𝑥 1...𝑚 }. A normalizálást
aktivációnként hajtjuk végre. A 𝐵-beli 𝑚 darab képre egy neuronnak 𝑚 értéke lesz, ezeket az
értékeket normalizáljuk. Kivonjuk belőlük a mini-batch-en számolt várható értéket, és elosztjuk
a szintén 𝐵-n számolt szórással. Tehát egy 𝑥 𝑘 aktivációra a következőképpen néz ki a formula,
ahol a mini-batch-en számolt értékek 𝐸 (𝑥 𝑘 ), 𝜎(𝑥 𝑘 ) és a normalizált értékeket 𝑥ˆ 𝑘 jelöli:
𝑥ˆ 𝑘 =

𝑥 𝑘 − 𝐸 (𝑥 𝑘 )
.
𝜎(𝑥 𝑘 )

Ha a mini-batch elemei azonos eloszlásból valók, akkor az 𝑥ˆ 𝑘 értékeinek eloszlása 0 várható
értékű és 1 szórású. Itt is azért érdemes mini-batch-en számolni a szórást és várható értéket,
mert ez sokkal olcsóbb mint minden alkalommal az egész tanító halmazt felhasználni.
Ezek után a normalizált eloszlású értékeken egy affin transzformációt hajtunk végre, beszorozzuk
egy 𝛾 skalárral és hozzáadunk egy 𝛽 értéket. Ezekre azért van szükség, mert ha egy adott réteg
bemenetének várható értékét és szórását normalizáljuk, akkor a háló veszíthet ezen a részen
a reprezentációs képességéből. Azért hogy ez ne történjen meg, bevezetjük 𝛾 és 𝛽-t, ezekkel
bármilyen várható értéket és szórást be lehet állítani. A régi paraméterezésben a várható érték
és szórás az előző rétegek paraméterei által voltak meghatározva, de ezek után már csak 𝛾 és 𝛽
szabják meg, azaz a gradiens ereszkedés folyamán a tanulás is könnyebb lesz [8]. Minden egyes
𝑥 𝑘 aktivációhoz veszünk 𝛾 𝑘 és 𝛽 𝑘 valós skalárokat, ezek tanult paraméterek lesznek.
𝑦 𝑘 = 𝛾 𝑘 𝑥ˆ 𝑘 + 𝛽 𝑘
A 2.1 ábrán látható a normalizálás algoritmusa, a képet a [15] cikkből emeltem át. Az ábrán 𝜇 𝐵
jelöli a batch-nyi adaton számolt várható értéket, 𝜎𝐵 pedig a szórást. Az 𝑥𝑖 -k normalizálásánál
az 𝜖 szám a numerikus stabilitás miatt szükséges, arra az esetre ha 0 lenne a szórásnégyzet. A
BatchNorm réteg 𝑦 értékeit adjuk bemenetként a következő rétegnek.
Tanításkor ki kell számolnunk a veszteségfüggvény paraméterek szerinti deriváltjait, ezt a
láncszabállyal tesszük meg. A 𝛾 és 𝛽 szerinti parciális deriváltakra is szükségünk lesz. A
backpropagation algoritmust a normalizált paramétereken keresztül hajtjuk végre. Legyen 𝑙 a
veszteségfüggvény, ekkor:
𝜕𝑙 𝜕𝑦𝑖
𝜕𝑙
𝜕𝑙
=
=
𝛾,
𝜕 𝑥ˆ𝑖 𝜕𝑦𝑖 𝜕 𝑥ˆ𝑖 𝜕𝑦𝑖
𝑚

𝑚

𝑚

Õ 𝜕𝑙 𝜕 𝑥ˆ𝑖
Õ 𝜕𝑙
𝜕𝑙
=
=
(𝑥𝑖 − 𝜇 𝐵 ) ·
𝜕𝜎𝐵2 𝑖=1 𝜕 𝑥ˆ𝑖 𝜕𝜎𝐵2 𝑖=1 𝜕 𝑥ˆ𝑖

−1
2
2 (𝜎𝐵

+

3
𝜖) − 2 ,

Õ 𝜕𝑙
𝜕𝑙
−1
=
,
q
𝜕𝜇 𝐵 𝑖=1 𝜕 𝑥ˆ𝑖
2
𝜎𝐵 + 𝜖

𝜕𝑙 𝜕 𝑥ˆ𝑖
𝜕𝑙 𝜕𝜎𝐵2
𝜕𝑙 𝜕𝜇 𝐵
𝜕𝑙
1
𝜕𝑙 2(𝑥𝑖 − 𝜇 𝐵 )
𝜕𝑙 1
𝜕𝑙
=
+
+
=
+
+
,
q
2
𝜕𝑥𝑖 𝜕 𝑥ˆ𝑖 𝜕𝑥𝑖 𝜕𝜎𝐵2 𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜇 𝐵 𝜕𝑥𝑖
𝜕 𝑥ˆ𝑖
𝑚
𝜕𝜇
𝑚
𝜕𝜎
𝐵
2
𝐵
𝜎 +𝜖
𝐵
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𝑚

𝑚

𝑚

𝜕𝑙 Õ 𝜕𝑙 𝜕𝑦𝑖 Õ 𝜕𝑙
=
=
· 𝑥ˆ𝑖 ,
𝜕𝛾 𝑖=1 𝜕𝑦𝑖 𝜕𝛾
𝜕𝑦
𝑖
𝑖=1

𝑚

𝜕𝑙 Õ 𝜕𝑙 𝜕𝑦𝑖 Õ 𝜕𝑙
=
=
,
𝜕 𝛽 𝑖=1 𝜕𝑦𝑖 𝜕 𝛽
𝜕𝑦
𝑖
𝑖=1

Tehát a normalizálás egy differenciálható transzformáció, ami normalizált eloszlású aktivációkat
biztosít, ezáltal gyorsítja a tanítást. Az ezekre alkalmazott 𝛾 és 𝛽 pedig lehetővé teszi az eredeti
leképezés visszakapását is.

2.1. ábra. A Batch normalizálás menete

Tanításkor a várható érték és szórás kiszámolása egy mini-batch-en történik, azonban miután
a hálónk betanult, kiértékeléskor az elvárás az, hogy a háló kimenete csak a bemenettől függjön.
Minden egyes neuronnál ehhez a két fix értékhez a mini-batch-ek mozgóátlagát vesszük. Ezt
a mozgóátlagot tanításkor számoljuk és tartjuk nyilván, hogy utána kiértékeléskor fel tudjuk
használni. Fontos tehát, hogy egy Batch normalizáló réteg a hálónkban máshogy viselkedik
tanításkor és teszteléskor. Utóbbinál például ha egy adatpontunk van, nem is lenne értelme úgy
használni a réteget mint tanításkor, mert minden aktiváció nulla lenne.
Ha a Batch normalizálást sűrűn kapcsolt rétegnél, valamint konvolúciós rétegnél használjuk,
enyhén eltér egymástól a két alkalmazás [23]. Előbbinél az eredeti cikk szerint a BatchNorm
réteget az affin transzformáció és az aktivációs függvény közé illesztjük be. Azaz, ha 𝑢 a sűrű
réteg bemenetvektora, az affin transzformáció 𝑊𝑢 + 𝑏, az aktivációs függvény 𝑔(𝑥), akkor
ℎ = 𝑔(𝐵𝑁 (𝑊𝑢 + 𝑏)).
A szórást és várható értéket ugyanazon mini-batch-en számoljuk ki, amire a transzformációt
alkalmazzuk. Várható értéket véve, 𝐸 (𝑊𝑢 + 𝑏) = 𝐸 (𝑊𝑢) + 𝑏 a linearitás miatt, illetve 𝜎 2 (𝑊𝑢 +
𝑏) = 𝜎 2 (𝑊𝑢) miatt a fenti formula ℎ = 𝑔(𝐵𝑁 (𝑊𝑢)) alakú lesz, és a BatchNorm 𝑥 = 𝑊𝑢 minden
dimenzióján külön hat, saját 𝛾 és 𝛽 skalárokkal minden egyes dimenzióban.
Konvolúciós réteg esetében hasonlóan illesztjük be a normalizálást, azonban egy ilyen rétegnek több kimeneti csatornája van, tehát minden egyes csatorna elemeire el kell végeznünk
a normalizálást. Ekkor ahelyett, hogy minden aktivációhoz rendelünk 𝛾 és 𝛽-t, minden csatornához külön tartozik két valós paraméter. Összefoglalva, ha a batch-ben 𝑚 darab képünk van,
és a konvolúciós réteg kimenete 𝑝𝑥𝑞𝑥𝑟 méretű, akkor a várható értéket és szórást is egy csatornán belül, 𝑚 𝑝𝑞 elemen számoljuk ki. A 𝛾 és 𝛽 𝑟 dimenziósak lesznek, mivel minden egyes 𝑟𝑖
csatornához külön 𝛾𝑖 és 𝛽𝑖 skalár tartozik.
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2.3. A technika hatásai
A batch normalizálásnak számos előnyös hatása van, ami segíti mély hálók gyorsabb tanítását
és jobb teljesítményének elérését. Egyrészt a normalizálásnak köszönhetően csökkenthető az
eloszlások eltolódása, másrészt az eltűnő gradiensek problémáját is megoldja. Batch normalizált
hálóknál használhatóak olyan aktivációs függvények is, amiknél eddig fennállt az a veszély
hogy 0-közelivé teszik a gradienst, mert a centralizálással a paraméterek értékeit nem engedi
elmozogni az értelmezési tartomány azon részeire, ahol eltűnik a gradiens.
Szegedy és Ioffe [15] kifejti, hogy a normalizáló réteg lehetővé teszi, hogy nagyobb tanulási
rátát használjunk tanításkor. Ha túl nagy tanulási rátát alkalmazunk, probléma lehet hogy mindig
átugorjuk a lokális minimumot a gradiensek irányában. A normalizálás segít nekünk abban, hogy
a rétegek aktivációi ne legyenek túl kicsik, illetve túl nagyok, ezáltal az eltűnő és felrobbanó
gradiensek megjelenését is megakadályozza, és a tanulási rátát is nagyobbra választhatjuk, ami
gyorsítja a tanulási folyamatot. Tanításkor a modell rugalmasabban tudja kezelni a paraméterek
méretét, ugyanis ha veszünk egy 𝑎 skalárt, akkor
𝐵𝑁 ((𝑎𝑊)𝑢) =

𝑎𝑊𝑢 − 𝐸 (𝑎𝑊𝑢) 𝑎𝑊𝑢 − 𝑎𝐸 (𝑊𝑢) 𝑊𝑢 − 𝐸 (𝑊𝑢)
=
= p
= 𝐵𝑁 (𝑊𝑢),
p
p
𝜎 2 (𝑎𝑊𝑢)
𝑎 𝜎 2 (𝑊𝑢)
𝜎 2 (𝑊𝑢)

azaz ekkor az 𝑎-val való skálázás nem befolyásolja a gradienseket, sőt, a paraméterek szerint
vett deriváltak esetében a nagyobb paraméterek kisebb gradiensekkel járnak:
𝜕𝐵𝑁 ((𝑎𝑊)𝑢) 𝜕𝐵𝑁 (𝑊𝑢)
=
,
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝐵𝑁 ((𝑎𝑊)𝑢) 1 𝜕𝐵𝑁 (𝑊𝑢)
=
.
𝜕𝑎𝑊
𝑎
𝜕𝑊
Tehát a skálázástól való függetlenség miatt a BatchNorm jó gradiensáramlást biztosít a hálóban.
Megfigyelték, hogy regularizáló hatása is van a módszernek, valószínűleg amiatt, hogy a kimenet
függ a batch méretétől, valamint az azon számolt várható értéktől és szórástól, és ez zajt
generál [3]. A regularizálás a túltanulás megelőzése érdekében fontos tényezője a neurális
hálók tanításának.
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3. fejezet
Normalizáló réteg nélküli reziduális hálók
Egyre több figyelem irányul olyan hálók fejlesztésére, amiben nem alkalmaznak normalizálást, ugyanis a jó hatásai ellenére nem kívánt tulajdonságai is vannak egy normalizáló réteg
beillesztésének. Egy 2021. februárjában, Andrew Brock és tsai. [3] által publikált cikket dolgoztam fel, amiben sokkal gyorsabban tanuló, és a korszerű képklasszifikáló hálókhoz hasonló
pontosságot elérő modellcsaládot építettek fel normalizáló rétegek nélkül. Ezen hálók alapfelépítése az NF-ResNet-nek nevezett modell, ami egy normalizáló réteg nélküli architektúra
[2]. Erre tovább építve az általam feldolgozott cikkben megjelenő modellcsalád tagjait nevezik
NFNet variánsoknak, ezek az F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ezen modellek mindegyike négy
komponensből áll össze, amik különböző számú bottleneck blokkokat tartalmaznak. Az ImageNet adathalmazon az F1 variáns pontossága megegyezik a jelenleg legkorszerűbb modell, az
EfficientNet-B7 pontosságával, a nagyobb hálók pedig meg is haladják ezt. Viszonyításképpen,
az F0 variáns 83,6%, az F1 84,7%, az F2 pedig 85,1%-ot pontosságot ért el [3].
Először áttekintem a Batch normalizálás árnyoldalait, majd kifejtem a kiemelt cikk által alkalmazott módszereket. A fejezethez a [2], [3], [6] forrásokat dolgoztam fel.

3.1. A batch normalizálás hátrányai
Az első és legfontosabb probléma a Batch normalizálással, hogy működése függni fog a batchektől. Ugyanis 𝐵𝑁 (𝑥) kiszámolásához a batch minden példányát felhasználjuk, így számít az is,
hogy egy adott kép mellett még milyen más képek vannak a batch-ben, tehát az adatok függni
fognak egymástól. Ebből az is következik, hogy a módszer függ a batch nagyságától. Ugyanis
nagyobb méreten számolt várható érték és szórás jobban közelíti az egész adathalmazon számolt
valódi várható értéket és szórást. Ezzel szemben kis méreten zajosabb értékeket kapunk. A
módszer nagy batch méretre jól teljesít, de kisebben nem, ez egy limitációt jelent a modellekre
nézve. Problémát okozhat, hogy például nagyobb méretű batch nem fér be a memóriába, kisebb
méreten azonban nehezebb a tanítás.
Problémát jelent az is, hogy a normalizáló réteg másképp viselkedik tanításkor és kiértékeléskor,
és ez implementációs hibák forrása lehet. Növeli a gradiensek kiszámítási idejét, és több tárhelyet
is igényel a memóriában. Valamint vannak bizonyos feladatok, amikre nem használható, vagy
legalábbis nem hatékony a batch-függőség miatt, például ha egyszerre egynél több GPU-n
tanítunk (distributed training).
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3.2. Adaptive Gradient Clipping
A gardiens levágás módszerét (gradient clipping) általában rekurrens hálóknál, a nyelvfeldolgozásban használják, mert lehetővé teszi nagyobb tanulási ráta alkalmazását, ami felgyorsíthatja
a háló konvergenciáját, és így a tanulási folyamatot. Az alfejezethez a [8], [20], [3] forrásokat
használtam fel.
A gradiens levágás egy módszercsalád, és a felrobbanó gradiensek problémáját hivatott megoldani úgy, hogy a gradiensvektor normáját nem engedi túl nagyra nőni. Ha a norma átlép
egy levágási küszöböt, akkor lecsökkentjük. A sztochasztikus gradiens módszernél ez egy felső
határt ad az optimalizáló lépés méretére, így nem fogunk túl nagyot ellépni a gradiens által adott
irányba. Mivel nem egy fix lépésméretünk van, hanem mindig az adott gradiens normájához
mérten lépünk, ez gyorsabb konvergenciát eredményez a tanító halmazon, ugyanis az SGD módszernél a tanulási ráta adja meg a lépések méretét, ezt a rátát vagy nem változtatjuk a tanításkor,
vagy csak bizonyos időközönként, így gyakran a közvetlen egymás utáni lépéseknek a rátája
ugyanaz lesz, pedig előfordulhat, hogy a lépésméretre más lenne az optimális érték.
Legyen 𝐿 a veszteségfüggvényünk, 𝜃 a paraméterek vektora, 𝜆 pedig az úgynevezett levágási
𝜕𝐿
. A paraméterek frissítése előtt
küszöb (clipping threshold). Ekkor a gradiensvektor 𝐺 =
𝜕𝜃
elvégezzük a levágást a következőképpen:

𝜆 k𝐺𝐺k 2 ha k𝐺 k 2 > 𝜆
𝐺→
𝐺
különben
A vágással a gradiens által adott irány nem változik meg, csak a nagyságát szorítjuk egy érték
alá. A 𝜆 levágási küszöb egy skalár hiperparaméter, aminek megválasztása különösen fontos a
tanítás stabilitásának fenntartásához. Ha túl nagynak választjuk, a gradinesnorma mindig kisebb
lesz ennél, és így soha nem fogunk vágni. Ha pedig túl kicsinek, akkor a lépés mérete is kicsi lesz.
Ezenívűl problémát okozhat, hogy az adott réteg súlyaitól is függhet, hogy mekkorát lépjünk el a
gradiensvektorral. A túl nagy lépésméret a tanítást instabillá teheti. Ezen problémák áthidalására
a [3] cikkben egy új, heurisztikus módszert mutatnak be, az Adaptive Gradient Clipping-et, más
szóval egy alkalmazkodó gradiens levágást.
Tekintsük a hálónkban az 𝑙-edik réteget, ennek súlymátrixa legyen 𝑊 𝑙 ∈ IR𝑁×𝑀
és a 𝑊 𝑙 paraméteqÍ
𝑁 Í𝑀
𝑙 2
rek szerinti gradiens 𝐺 𝑙 ∈ IR𝑁×𝑀 . Egy mátrix Frobenius-normája: k𝑊 𝑙 k 𝐹 =
𝑗=1 (𝑊𝑖, 𝑗 ) .
𝑖=1
k𝐺 𝑙 k 𝐹
pontosan azt mutatja meg, hogy mennyivel változnak a 𝑊 𝑙 súlyok egy gradiens ereszk𝑊 𝑙 k 𝐹
kedés lépés során, ugyanis a paraméterek frissítését Δ𝑊 𝑙 = 𝜂𝐺 𝑙 adja meg, ahol 𝜂 a tanulási
kΔ𝑊 𝑙 k
k𝐺 𝑙 k 𝐹
k𝐺 𝑙 k 𝐹
ráta, így
=
𝜂
.
Az
Adaptive
Gradient
Clipping-nél
a
hányados alapján
k𝑊 𝑙 k
k𝑊 𝑙 k 𝐹
k𝑊 𝑙 k 𝐹
vágjuk tehát a gradienseket, amit az a feltevés motivál, hogy a tanítás akkor lesz instabil, ha
kΔ𝑊 𝑙 k
k𝐺 𝑙 k 𝐹
hányados
túl
nagy.
Tehát
ha
szeretnénk
elkerülni,
hogy
> 𝜆, akkor legyen
a
k𝑊 𝑙 k
k𝑊 𝑙 k 𝐹
k𝑊 𝑙 k 𝐹
𝐺 𝑙 → 𝜆 𝑙 𝐺 𝑙 . A heurisztika lényege, hogy a vágás alkalmazkodik a réteghez, figyelembe
k𝐺 k 𝐹
vesszük, hogy az adott gradiens mérete hogyan viszonyul a réteg súlyainak normájához. Mivel a
𝐺 𝑙 vektort egyégnyi hosszúra normáljuk, a paraméterek frissítése nem fog függni az átskálázás
előtti méretétől. A gyakorlatban jobbnak bizonyult az a megközelítés, hogy nem rétegenként
vesszük a normák hányadosát, hanem egységenként, azaz a mátrixokban soronként. Jelölje 𝐺 𝑖𝑙
A

18

az 𝑙-edik réteg gradiensvektorának 𝑖-edik sorát, ekkor:

k𝐺 𝑖𝑙 k 𝐹
k𝑊𝑖𝑙 k ∗𝐹 𝑙



>𝜆
𝜆 𝑙 𝐺 𝑖 ha
𝑙 k∗
𝐺 𝑖𝑙 →
k𝐺
k
k𝑊
𝐹
𝑖
𝑖
𝐹


𝐺 𝑖𝑙
különben

ahol k𝑊𝑖 k ∗𝐹 = 𝑚𝑎𝑥(k𝑊𝑖 k 𝐹 , 𝜖). Ez azért kell, hogy a nullára inicializált paraméterek gradienseit ne vágjuk le mindig nullára. Konvolúciós rétegeknél a csatornákat és a térdimenziókat is
beleértve számoljuk a normákat.
Ezen új módszer bevezetése azért volt szükséges, mert az általam feldolgozott modellcsalád
felépítésének alapjául szolgáló NF-ResNet architektúrát a [2] cikkből emelték át a szerzők,
azonban ezen modell módszerei egyedül nem biztosítottak 1024-nél nagyobb batch méreten
stabil tanulást. Az Adaptive Gradient Clipping-gel viszont lehetővé vált, hogy ennél nagyobb
batch méreten is stabil maradjon a tanítás. A cikkben bemutatott mérések alapján nagyobb
batch méretre kisebb 𝜆 küszöb teljesít jól, azaz ami jobban korlátozza a gradiensek méretét. A
szerzők azt is megvizsgálták, mely rétegek gradienseinél hasznos ha alkalmazzuk a levágást, és
melyeknél nem. Arra jutottak, hogy az utolsó sűrű rétegnél jobb elhagyni a levágást, ugyanakkor
az NFNet hálónak minden komponensében érdemes használni a stabilitás érdekében. Így a
vágást minden rétegben alkalmazzák, kivéve a legutolsó sűrűn kapcsolt réteget.

3.3. Az NF-ResNet
3.3.1. A reziduális blokk
A [6] cikk kutatásai szerint azért könnyű batch normalizáló réteggel √
tanítani reziduális hálókat,
mert az adott reziduális ágat elnyomja a BatchNorm réteg, méghozzá 𝑙 nagyságrendben, ahol 𝑙
az adott reziduális blokk sorszámát jelenti. Ahogy nő a mélység, egyre inkább a skip connection
dominálja a reziduális blokkot, tehát a blokk által kiszámolt függvény egyre közelebb lesz az
identikus függvényhez. Ha a modell már elég bonyolult ahhoz, hogy megértse az adatokat, akkor
az extra rétegek így nem rontják el az addig megtanult reprezentációt. Valamint ez a tulajdonság
megfelelő gradienseket biztosít, megakadályozza az eltűnő vagy felrobbanó jelek problémáját a
backpropagation algoritmusnál.
Tekintsünk egy darab képet, és jelölje 𝑥𝑖𝑙 az 𝑙. reziduális blokk bemenetének 𝑖. komponensét, 𝑓 𝑙 az 𝑙. reziduális ág által kiszámolt függvényt, 𝑥𝑖+ a ReLU kimenetét. Batch normalizálást használó reziduális ág alakja 𝑓 𝑙 (𝑥 𝑙 ) = 𝑊 𝑙 (𝐵𝑁 (𝑥 𝑙 ) + ), normalizáló réteg nélküli ág alakja
𝑓 𝑙 (𝑥 𝑙 ) = 𝑊 𝑙 ((𝑥 𝑙 ) + ). Tegyük fel, hogy 𝐸 (𝑥𝑖1 ) = 0, 𝜎 2 (𝑥𝑖1 ) = 1 ∀𝑖 és 𝑊 𝑙 minden eleme He
inicializált [10], azaz nulla várható értékű, 𝑛2 szórásnégyzetű normális eloszlásból való, ahol 𝑛
a bemeneti kapcsolatok száma. A [6] cikkben levezették, hogy a reziduális blokk kimenetének
szórásnégyzete 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙+1 ) = 𝜎 2 ( 𝑓𝑖𝑙 (𝑥 𝑙 )) + 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ) alakban számolható, és ekkor, a cikkbeli levezetés szerint normalizálást nem használó reziduális ágnál 𝜎 2 ( 𝑓𝑖𝑙 (𝑥 𝑙 )) = 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ), ami azt jelenti,
hogy
𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙+1 ) = 2 · 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ) = 22 · 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙−1 ) = ... = 2𝑙 · 𝜎 2 (𝑥𝑖1 ) = 2𝑙
tehát az aktivációk szórásnégyzetei a mélységgel exponenciálisan nőnek. Az is elmondható,
hogy 𝜎 2 ( 𝑓𝑖𝑙 (𝑥 𝑙 )) = 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ) miatt a skip connection nem dominálja a blokkot, tehát a blokk által
reprezentált függvény messze van az identitástól.
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Ha normalizálást használó blokkokat tekintünk, 𝜎 2 ( 𝑓𝑖𝑙 (𝑥 𝑙 )) = 𝜎 2 (𝐵𝑁 (𝑥 𝑙 )𝑖 ) ≈ 1, azaz
𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙+1 ) = 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ) + 1 = 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙−1 ) + 1 + 1 = ... = 𝑙 + 1
a szórásnégyzet lineárisan nő a mélységgel.
Mivel az 𝑙-edik reziduális ágon 𝜎 2 ( 𝑓𝑖𝑙 (𝑥 𝑙 )) = 1, így azzal a feltevéssel élve, hogy a nemnormalizált blokkokban 𝜎 2 ( 𝑓𝑖𝑙 (𝑥 𝑙 )) = 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ), az látható, hogy a BatchNorm réteg a reziduális ág
szórásnégyzetét a nem normalizált változatú blokkhoz képest az 𝑙. blokkban egy 𝜎 2 (𝑥𝑖𝑙 ) = 𝑙√
es tényezővel elnyomja, az aktivációkat 𝑙-el. Tehát sokkal kevesebbel fog hozzájárulni az ág
a reziduális blokk által adott kimenet szórásnégyzetéhez. Ez a hatás elérhető nemnormalizált
reziduális blokkban, ha a reziduális ág végén bevezetünk egy tanult skalár szorzótényezőt. Ez
a módszer a [6] által bemutatott SkipInit. Ez a megoldás azonban önmagában még nem elég a
normalizációt használó hálók megfelelő teszt pontosságának eléréséhez.
Az általam feldolgozott NFNet modellcsalád felépítését komponensekre osztjuk, és ezek a
komponensek kétféle blokkból épülnek fel. Minden komponens egy úgynevezett transition
blokkal indul, majd a komponens többi részét reziduális blokkok töltik ki. A transition blokk a
reziduális blokk egy speciális változata, ahol 1x1 konvolúciót alkalmazunk a skip connection
ágon, hogy a dimenziók megeggyezzenek pooling mellett. A szórás 1 körüli értéket vesz fel,
mert BatchNorm réteget alkalmazva az ág normalizált inputot kap az alsó rétegekből. A fentebb
leírt BatchNorm réteg tulajdonságainak utánzásához a következőket alkalmazták a [2, 3] cikkek
írói:
 𝑙
𝑥
𝑙+1
𝑙
𝑙
, ahol:
A vizsgált hálóban a reziduális blokkok alakja: 𝑥 = 𝑥 + 𝛼 𝑓
𝛽𝑙
• az 𝑓 (.) függvény megőrzi a szórásnégyzetet, azaz 𝜎 2 ( 𝑓 𝑙 (𝑧)) = 𝜎 2 (𝑧) ∀𝑙,
• 𝛽𝑙 = 𝜎(𝑥 𝑙 ) fix skalár, így az 𝑓 (.) egységnyi szórású lesz, minden reziduális ág végén az
aktivációk szórása független lesz a mélységtől,
• 𝛼 skalár hiperparaméter, aminek feladata, hogy a blokkok között kontrollálja az aktivációk
szórásnégyzetének növekedését. Általában 𝛼 = 0.2,
• a skip connection ág operáljon az
𝜎 2 (𝑥 𝑙+1 ) = 1 + 𝛼2

𝑥𝑙
𝛽𝑙

bemeneten, így minden transition blokk kimenetére

Ekkor egy reziduális blokkra 𝜎 2 (𝑥 𝑙+1 ) = 𝜎 2 (𝑥 𝑙 ) + 𝛼2 . Minden komponensnél a transition blokk
biztosítja, hogy a komponens kezdetekor 1 körüli legyen a szórásnégyzet.

3.3.2. Scaled Weight Standardization
A [2] cikk vizsgálatai egy eltolódást fedeztek fel az egyes csatornákon számolt várható
értékekben, ha a reziduális blokk rétegei BN-ReLU-Conv sorrendben követik egymást. Minden
csatornára, a térdimenziókat és batch méretet tekintve, kiszámolva a várható érték négyzetét,
majd ezek átlagát véve, a kapott érték lineárisan nő a transition blokkok között, ellentétben a
várakozásokkal, hogy a BatchNorm réteg centralizálja ezeket a várható értékeket. A magyarázat
erre az, hogy a ReLU aktivációs függvény által adott kimenet várható értéke pozitív, így a
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háló mélységét növelve, minden csatornán az aktivációkból számolt várható érték is nő. Ha
ReLU-BN-Conv sorrendben követik egymást a rétegek, akkor a Batch normalizálás centralizálja
a várható értéket, így a probléma nem fordul elő, és a tanítás stabilitását sem veszélyezteti. A
magyarázatból az látszódik, hogy ha kivesszük a normalizáló BN réteget a modellből, akkor az
eltolódás továbbra is gondot fog jelenteni.
Tekintsük a 𝑧 = 𝑊𝑔(𝑥) ∈ IR 𝑀 transzformációt, ahol 𝑊 ∈ IR 𝑀×𝑁 tetszőleges súlymátrix,
𝑥 ∈ IR𝑁 komponensei független azonos eloszlásúak, 𝑔(𝑥) a ReLU függvény, ami elemenként hat,
Í
így 𝑔(𝑥) komponensei is független, azonos eloszlásúak. A 𝑧 komponensei: 𝑧𝑖 = 𝑁𝑗=1 𝑊𝑖, 𝑗 𝑔(𝑥 𝑗 ).
Jelölje 𝐸 (𝑔(𝑥𝑖 )) = 𝜇𝑔 minden 𝑖-re, 𝜎 2 (𝑔(𝑥𝑖 )) = 𝜎𝑔2 minden 𝑖-re, valamint a súlymátrix 𝑖-edik
sorának várható értéke és szórása
𝜇𝑊𝑖,. =

1
𝑁

𝜎𝑊2 𝑖,. =

Í𝑁

𝑗=1 𝑊𝑖, 𝑗

1
𝑁

2
𝑗=1 𝑊𝑖, 𝑗

Í𝑁

2
− 𝜇𝑊
𝑖,.

Ekkor a 𝑧 komponenseire:
2 )
𝜎 2 (𝑧𝑖 ) = 𝑁𝜎𝑔2 (𝜎𝑊2 𝑖,. + 𝜇𝑊
𝑖,.

𝐸 (𝑧𝑖 ) = 𝑁 𝜇𝑔 𝜇𝑊𝑖,.

A ReLU definíciója miatt 𝑔(𝑥) ≥ 0, és ha azt az elfajult esetet nem tekintjük, amikor a ReLU
bemenetei mind nempozitívak, akkor 𝜇𝑔 > 0. Ha azzal a feltevéssel élünk, hogy 𝑥𝑖 -k a standard
∫∞
−𝑥 2
normális eloszlásból valók, akkor 𝜇𝑔 = 𝐸 (𝑔(𝑥𝑖 )) = 0 𝑥 √1 𝑒 2 𝑑𝑥 = √1 . Ezenkívűl, még ha
2𝜋
2𝜋
a súlymátrixot 0-ra centralizált eloszlásból számoljuk, akkor is a súlyokat a mátrix egy sorában
kiátlagolva 𝜇𝑊𝑖,. nemnulla lesz. Tehát ha az is elmondható, hogy 𝜇𝑊𝑖,. is nemnulla, akkor minden
𝑖-re 𝑧𝑖 várható értéke is nemnulla lesz. Mivel reziduális ág által adott kimenetek várható értékére
ez igaz, a háló nehezen fog tanulni, ahogy a rétegek számát növeljük.
A probléma megoldására a [2] cikkben a Scaled Weight Standardization módszert alkalmazzák. Lényege, hogy a konvolúciós rétegeket átparaméterezik, az új súlyok:
𝑊ˆ 𝑖, 𝑗 = 𝛾

𝑊𝑖, 𝑗 − 𝜇𝑊𝑖,.
√ ,
𝜎𝑊𝑖,. 𝑁

ˆ
ahol 𝛾 egy fix konstans. Ekkor látható, hogy a 𝑊ˆ súlyokkal a 𝑧 = 𝑊𝑔(𝑥)
transzformáció
kimenetének minden komponensére
𝐸 (𝑧𝑖 ) = 𝐸 (

𝑁
Õ

𝑊ˆ 𝑖, 𝑗 𝑔(𝑥 𝑗 )) =

𝑗=1
2

𝜎 (𝑧𝑖 ) =

𝑁
Õ

𝐸 (𝑊ˆ 𝑖, 𝑗 )𝜇𝑔 = 0

𝑗=1

𝑁
Õ

1
𝜎 2 (𝑊ˆ𝑖, 𝑗 )𝜎𝑔2 = 𝑁𝛾 2 𝜎𝑔2 = 𝛾 2 𝜎𝑔2
𝑁
𝑗=1

a függetlenséget és a várható érték linearitását kihasználva. A 𝑊 súlyokat normális eloszlásból
inicializáljuk. Tehát a várható érték eltolódása megszűnik, a csatornánkénti aktivációk várható
értéke nem nő a mélységgel, valamint a reziduális ág által adott kimenet megőrzi a szórásnégyzetet, ha megfelelően választjuk meg 𝛾-t. A módszer azért is előnyös, mert nem különbözik a
működése tanításkor és teszteléskor, valamint nem töri meg a mini-batch-ben levő adatok közötti
függetlenséget.
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Érdemes úgy választani 𝛾-t, hogy 𝜎 2 (𝑧𝑖 ) körübelül 1 legyen. Értéke függ az aktivációs függvény
választásától, a [2] cikkben a ReLU esetére
√
1
2
=q
𝛾=
𝜎𝑔
1 − 𝜋1
becslést javasolják, ugyanis azzal a feltevéssel élve, hogy az aktivációs függvény bemenete
standard normális eloszlású, 𝜎𝑔2 = 21 (1 − 𝜋1 ). A gyakorlatban ez a feltevés nem mindig igaz, de a
választás általában mégis megfelelőnek bizonyul.

3.3.3. Regularizáció
A túltanulás elkerülésének fő módszere a regularizációs technikák alkalmazása. Ha a háló
nagyon jól teljesít a tanító adathalmazon, de kevésbé jól a teszt adatokon, az azt jelenti, hogy
túlzottan rátanult a tanítási képekre, ez pedig rossz általánosítóképességet jelent.
Regularizációs technikára példa az L2-regularizáció. Ennek lényege, hogy a veszteségfüggvényhez hozzáadunk egy büntető kifejezést, ami megakadályozza hogy a súlyvektorok normája
túl nagy legyen. Ekkor a feladatunk az 𝐿(w, 𝑏) veszteségfüggvény minimalizálása helyett az
𝜆
𝐿 (w, 𝑏) + ||w|| 2 kifejezés minimalizálása, ahol 𝜆 > 0 regularizációs konstans, hiperparaméter.
2
A tanító adatok augmentálásának is regularizáló hatása van. Az egyes adathalmazok növelése
nagyon költséges lehet, különösen orvosi felvételek esetében. Azonban, kihasználva, hogy az
adataink képek, növelhetjük úgy is az adathalmaz méretét, hogy különböző transzformációkat
végzünk rajtuk, például vízszintesen tükrözzük őket, vagy elforgatjuk őket a kép középpontja
körül. Ezáltal a modell több képet lát, kevésbé lesz alkalma rátanulni az egyes adatokra.
A Batch normalizálás regularizáló hatását a feldolgozott [3] cikkben konkrét regularizációs
technikák használatával pótolják. Ezek a Stochastic Depth és a Dropout módszerek, ebben az
alfejezetben ezeket tekintem át.
A Stochastic Depth [13] fő gondolata az, hogy tanításkor egy sekélyebb hálót használva
elkerüljük az eltűnő gradiensek és hosszú tanítási idő problémáját, ugyanakkor kihasználva a
sok réteg jó kifejezőképességét, teszteléskor mélyebb hálót alkalmazunk. Ennek kivitelezése a
reziduális blokk felépítésének ötletével valósul meg, azaz skip connection bevezetésével, ahol
az identikus függvényt számoljuk ki. Tanításkor, minden egyes batch-re, átugrunk véletlenül
választott rétegeket a skip connection segítségével, ezzel úgymond lerövidítve a hálót, míg inferencia időben kis módosítással, de végigmegyünk az össszes rétegen.
A [13] cikkben a módszer felépítése eleve reziduális hálón történik, mert így már a skip connection jelenlét adott minden blokkban, és innen egyszerű módosításokra van csak szükség. Legyen
𝐿 az összes reziduális blokk száma a modellünkben, és 𝑏 𝑙 ∈ {0, 1} Bernoulli valószínűségi
változó, ami annak az indikátora, hogy az 𝑙-edik reziduális blokk aktív, illetve nem aktív. Továbbá, az 𝑙-edik blokk túlélésének valószínűsége 𝑝 𝑙 = 𝑃(𝑏 𝑙 = 1). A reziduális blokk definícióját
felhasználva, az adott blokk átugrása a következőképpen történik:
𝑥 𝑙+1 = 𝑏 𝑙 𝑓𝑙 (𝑥 𝑙 ) + 𝑥 𝑙
Ha 𝑏 𝑙 = 1, akkor visszakapjuk az eredeti reziduális blokk formáját, tehát a rétegek aktívak
maradnak, ha 𝑏 𝑙 = 0, akkor pedig az identikus leképezésre redukálódik az alak, ami a rétegek
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átugrását jelenti. A 𝑝 𝑙 valószínűségek hiperparaméterek, a cikk szerzői egy hanyatlási szabályt
ajánlanak az értékeik beállítására. Legyen 𝑝 0 = 1, 𝑙 = 1, .., 𝐿-re
𝑝𝑙 = 1 −

𝑙
(1 − 𝑝 𝐿 )
𝐿

Az 𝑙 növekedésével egyre kisebb valószínűséggel tartjuk meg a reziduális blokkokat. Az emögötti
intuíció, hogy az első rétegekben a bemenetből kevésbé komplex mintákat, feature-öket dolgoz
fel a háló, de ezek áramolnak tovább a későbbi rétegekbe, így fontos hogy jó reprezentációt
ˆ
adjanak. A módszerrel az aktív reziduális blokkok száma is egy valószínűségi változó lesz, 𝐿,
Í
𝐿
ˆ =
amire 𝐸 ( 𝐿)
𝑙=1 𝑝 𝑙 . A 𝑝 𝐿 = 0, 5 választással a reziduális blokkok várható száma:
ˆ =
𝐸 ( 𝐿)

𝐿
Õ
𝑙=1

𝑙
1
1 − (1 − 𝑝 𝐿 ) = 𝐿 −
𝐿
2

Í𝐿

𝑙=1 𝑙

𝐿



1 𝐿(𝐿 + 1)
3𝐿 − 1
=𝐿−
=
2𝐿
2
4

azaz nagy 𝐿-re körübelül a blokkok háromnegyedét tartjuk meg.
𝑡𝑒𝑠𝑡 = 𝑝 𝑓 (𝑥 𝑡𝑒𝑠𝑡 ) + 𝑥 𝑡𝑒𝑠𝑡 alakot használjuk, mivel tanításkor az adott reziduális
Teszteléskor a 𝑥 𝑙+1
𝑙 𝑙 𝑙
𝑙
függvény 𝑝 𝑙 valószínűséggel vett részt a folyamatban, így ezt szerepeltetnünk kell teszteléskor
is.
A módszer csökkenti a tanításhoz szükséges időt, a kevesebb forward és backward lépés miatt,
stabilabb gradiensáramlást biztosít a backpropagation alatt, csökkentve az eltűnő gradiensek
problémáját, valamint teszteléskor kihasználva a hálómélységet, jobb pontosságot ad a modell.

A Dropout [21] regularizációs technika már régóta használt módszer a gyakorlatban. Az elve,
hogy tanításkor minden egyes iterációban, minden egyes rétegben véletlenül választva dobjunk
ki pár neuront, úgy hogy a kapcsolataikat az előző és következő réteg neuronjaival is megszüntetjük. A szerzőket a túltanulás problémájának megoldása motiválta. A túltanulás azzal az
állapottal karakterizálható, hogy minden réteg az előző réteg neuronjainak speciális mintázatait
viszi tovább, azokra alapozva számol, és ezáltal adaptálódhatnak az új neuronok az előző réteg
neuronjaihoz.
Tekintsünk egy neurális hálót, aminek 𝐿 rétege van, 𝑊 𝑙 , b𝑙 az 𝑙-edik réteg paraméterei, x𝑙 a
kimenete. Ekkor egy sűrű réteg: 𝑥𝑖𝑙+1 = 𝑔(w𝑖𝑙+1 x𝑙 + 𝑏𝑖𝑙+1 ), 𝑙 = 0, .., 𝐿 − 1. A Dropout módszerben
minden réteghez tartozni fog egy r𝑙 vektor, ami független Bernoulli változókból áll, és minden
komponense 𝑝 valószínűséggel veszi fel az 1 értéket. Ezt a vektort komponensenként összeszorozzuk a réteg bemeneti vektorának komponenseivel, ezáltal x𝑙 -ből pontosan azok a részek
maradnak meg, ahol 𝑟 𝑙𝑗 = 1. Tehát minden neuron 𝑝 valószínűséggel lesz jelen az adott rétegben.
A kapott x̂𝑙 vektort használjuk bemenetként.
𝑟 𝑙𝑗 ∼ 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖( 𝑝) → x̂𝑙 = r𝑙 ∗ x𝑙
𝑥𝑖𝑙+1 = 𝑔(w𝑖𝑙+1 x̂𝑙 + 𝑏𝑖𝑙+1 )
Teszteléskor nem dobunk ki neuronokat, de a súlyokat megszorozzuk a Dropout rátájával,
𝑙
azaz ha tanításkor 𝑝 valószínűséggel tartottunk meg neuronokat, akkor 𝑊𝑡𝑒𝑠𝑡
= 𝑝𝑊 𝑙 . Ez azért
szükséges, hogy tesztelési időben a kimenet ugyanaz legyen mint a várható kimenet tanításkor. A
regularizáció alkalmazásával kezelhető a túltanulás, ugyanis ami neuronokat kidobunk, ezektől
már nem fog függni a réteg kimenetének kiszámítása, és backpropagation alatt a gradienseik is
eltűnnek [23].
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4. fejezet
Mérések
4.1. A vizsgált háló felépítése
4.1.1. Változtatások
Ebben az alfejezetben a [3] cikkben bemutatott hálócsalád felépítését írom le, amivel a méréseket végeztem. A szerzők egy SE-ResNeXt modellből indulnak ki, aminek architektúrájában
számos változtatást hajtottak végre a megfigyeléseik alapján. Ez a modell a ResNet egy speciális
felépítésű változata.
Az SE rövidítés arra utal, hogy a reziduális blokkokba Squeeze and Excite rétegek kerültek,
méghozzá a reziduális ág végére [12]. A rétegcsoport a csatornák közötti kapcsolatra fókuszál,
lényege hogy ezen kapcsolatok tulajdonságainak felhasználásával globális információkat nyerjünk ki, és ezzel növeljük a háló reprezentációs képességét. Az első rétegekben az alacsonyabb
szintű jellemzőket erősíti, a későbbi rétegekben már specifikusabban működik és reagál az információkra.
Ezen pár réteg Squeeze részét egy global average pooling réteg alkotja, a bemeneti 𝑈 𝐻 × 𝑊 × 𝐶
méretű feature 1×1×𝐶 méretűre csökken. Ezzel a lépéssel összegyűjtjük az információt, minden
csatorna jellemezhető lesz egy számmal. Az Excite rész az 1 × 1 × 𝐶 vektort kapja bemenetként
és minden csatornához előállít egy súlyt. Ezt két sűrű réteggel és nemlinearitásokkal teszi meg.
Ha a bemeneti 1 × 1 × 𝐶 vektor z, akkor az Excite operáció 𝜎(𝑊2 𝑅𝑒𝐿𝑈 (𝑊1 z)) = s, ahol 𝜎
a szigmoid aktivációs függvény. Ezen rétegek felépítése bottleneck architektúrát követ, a paraméterszám csökkentés érdekében. Ennek mértékét az 𝑟 hiperparaméterrel tudjuk megadni, az
𝐶
𝐶
általam vizsgált hálóban ez 2, azaz 𝑊1 ∈ IR 2 ×𝐶 és 𝑊2 ∈ IR𝐶× 2 . Ezek után a kapott s súlyokat
alkalmazzuk az 𝑈-ra, azaz a minden csatorna minden elemét szorozzuk az adott csatornához
tartozó súllyal.
A ResNeXt [22] modell felépítése abban különbözik a ResNet-étől, hogy csoportos konvolúÍ𝐶
ciókat használ, a reziduális ág 𝑦 = 𝑥 + 𝑖=1
𝑇𝑖 (𝑥) alakú, ahol 𝐶 a cardinality. Ezt elképzelni
úgy lehet, hogy a reziduális ág egy helyett 𝐶 ágra bomlik, mindegyiken ugyanolyan felépítésű
𝑇𝑖 leképezést végrehajtva, párhuzamosan. Az ágak összefutnak a leképezés után, a kimenetek
összeadódnak. Az architektúra kitalálói ezt a fajta felépítést hatékonyabbnak találták, mint a
háló mélységének illetve szélességének növelését, a komplexitás fenntartása mellett. Ennek egy
átformázott változata a csoportos konvolúció, ahol a bemeneti csatornákat 𝐶 csoportba osztjuk,
és mindegyiken külön operálnak a konvolúciók. A [22] cikkből vett példa, ha a bemenet 128
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csatornáját 32 konvolúciócsoporthoz osztjuk szét, minden konvolúciónál a bemeneti és kimeneti
csatornaszám 4 lesz. Ezek után a kimeneteket konkatenáljuk.
A feldolgozott [3] cikkben egy modellcsaládot mutatnak be, aminek 7 tagja van, az egyre
nagyobb indexűek egyre mélyebb, és így egyre több paraméterszámú hálót jelentenek: F0, F1,
F2, F3, F4, F5, F6. Az első megfigyelés, amit a cikk írói tettek, hogy a ResNet modellek egyre
mélyebb variánsainak létrehozása nem egyenletesen történik. Ugyanis a második és harmadik
komponensek (reziduális blokkok eggyüttese) rétegeinek számát növelik, a többi komponens
változatlanul marad. Ez azért nem megfelelő, mert a korai rétegek kevésbé komplex, általánosabb jellemzőit tanulják meg a bemenetnek, majd ezek a reprezentációk áramolnak tovább a
későbbi rétegekbe, ahol összetettebb, a feladatra nézve specifikusabb tulajdonságot tanul meg a
modell. Ha nem hagyunk elég teret a kezdeti jellemzők megtanulására, az teljesítményromláshoz vezethet. Ezek alapján az NFNet modellvariánsok megalkotásánál, minden komponensben
a bottleneck blokkok számát azonosan érdemes növelni. Minden variáns négy komponenssel
rendelkezik. Az F0-nak beállított [1, 2, 6, 3] bottleneck blokk számokat alapvonalnak szánva,
minden variáns komponenseinek blokk számait egy 𝑁 szorzóval, tehát azonosan növelve kapjuk
az F0 blokkszámaiból. Így például az F1 komponenseinek blokkszámai [2, 4, 12, 6], az F2-nek
[3, 6, 18, 9].
A ResNet modellben az egyes komponensekben levő rétegek maximális szélességei [256, 512,
1024, 2048], ehelyett az NFNet szélességei [256, 512, 1536, 1536], és ez fix minden variánsban.
Ennek célja a kapacitás növelése a harmadik komponensben, mert mélysége magasabb szintű
jellemzők megtanulását teszi lehetővé, így érdemes ennek a komponensnek a nagyságát növelni.
Az egyes csoportos konvolúciók méretét 128-ra állítják, azaz minden 3x3 konvolúció fixen
128 csatornát kap bemenetként, attól függetlenül, mennyi volt a bemeneti csatornák száma
összesen.

4.1. ábra. Az NFNet bottleneck blokkja és a strukturális változtatások [3]
A bottleneck blokk minden 3x3 konvolúciós rétege után beillesztettek még egy 3x3-as konvolúciós réteget, nemlinearitással együtt. A 4.1 ábrán látható egy blokk felépítése és a kép jobb
oldalán pedig a komponensek szélességei és mélységei a ResNet-tel összehasonlítva.
A modellvariánsok a fent leírt módosításokat követik, valamint mindegyikhez ajánlottak a szerzők megfelelő bemeneti képméretet, mind a tanító, mind a teszt adathalmazhoz, ahol utóbbi
képeinek mérete körübelül 33%-kal nagyobb mint a tanító adatoké. Érdekesnek találtam a megközelítést, mert még nem találkoztam olyan helyzettel, ahol különbözik a tanító és teszt képek
mérete. A cikk szerzői számára a választást az indokolhatta, hogy így a modell magasabb pontosságot fog elérni a teszt halmazon. A méréseim elvégzésénél meghagytam ezt a beállítást,
hogy lássam, a bemutatott modell teljes egészében hogyan teljesít az általam tekintett feladatra.
A modellek növekedésével fontos odafigyelni a megfelelő regularizációra is, így minden variánshoz meghatározott Dropout értékek tartoznak. A StochDepth rátája nincs külön megszabva
a modellekhez.
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A hálók a tanítás gyorsaságának növelésére lettek optimalizálva, de pontosság tekintetében is
hasonló eredményt tudtak vele elérni a szerzők, mint amit a jelenleg az azonos méretű modellek
között a legpontosabb háló, az EfficientNet is elért az ImageNet adathalmazon.

4.1.2. Az általános modell
A hálócsalád architektúrája a dolgozatban összefoglalt módszereket alkalmazza. Az ilyen
felépítéssel rendelkező hálót nevezik Normalizer-Free Network (NFNet) modellnek. Minden
konvolúciós rétegre Scaled Weight Standardization módszert, minden aktivációs függvényre
megfelelő skalárszorzót alkalmazunk, valamint a módosított reziduális blokkok SkipInit bevezetésével szerepelnek a modellben. Optimalizálónak az SGD-t használjuk, Adaptive Gradient
Clipping-gel. Továbbá a fent leírt megfelelő változtatások alapján épülnek fel a hálózatok. Az
alapja mindegyik variánsnak ugyanaz, csak a mélység, a bemeneti képméretek és regularizációs
ráta tekintetében térnek el egymástól.

4.2. ábra. Bal oldalt az NFNet transition blokkja, jobb oldalt a reziduális blokkja
A modell egy kezdeti komponenssel indul, ami négy darab 3x3-as konvolúciós réteget tartalmaz, az utolsó kivételével mindegyik után ReLU aktivációs függvénnyel, megfelelő 𝛾 értékkel
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beszorozva, a 3.3.2 fejezetben leírtaknak megfelelően. Ezek után négy darab komponens következik, a variánsoknak megfelelő bottleneck blokk darabszámokkal. Az F0-at tekintve ez [1, 2,
6, 3]. Minden komponens egy darab transition blokkal indul, a többi reziduális blokkoknak felel
meg. A modell megfelelő blokkjai a 4.2 ábrán láthatóak.
Az első komponenst kivéve minden transition blokkban a shortcut ágon egy 2x2 average pooling és egy 1x1-es konvolúció van elhelyezve. Minden blokk pre-aktivációs ResNeXt bottleneck
felépítést követ, a beépített plusz 3x3-as, 128 széles csoportos konvolúcióval. Tehát, a transition
blokkban a reziduális ág bemenete 𝛽-val normált feature-ön operáló aktivációs függvény kimenete, rétegei: 1x1-es konvolúció, két darab 3x3-as csoportos konvolúció, újabb 1x1 konvolúció
és végül egy Squeeze-Excite réteg, ami után alkalmazzuk az 𝛼 szorzót. A Squeeze-Excite sűrűn
kapcsolt rétegeire nem használunk súlystandardizálást. A sima reziduális blokkoknál annyi a
különbség, hogy a bemenetre csak az 1𝛽 szorzót alkalmazzuk, és a skip path az identikus függvénynek felel meg.
A modell végén, a komponensek után szerepel egy 1x1 konvolúció ami körübelül megkétszerezi
a csatornaszámot, egy average pooling, valamint a legutolsó réteg a klasszifikáló sűrűn kapcsolt
réteg, aminek az eredeti kimeneti méretét 2-re megváltoztattam az én feladatomnak megfelelően,
azaz a két osztályba való klasszifikáláshoz (az aktuális retina beteg, illetve egészséges lehet).

4.2. Az adathalmaz
A kísérletekhez a publikusan elérhető, diabetikus retinopátia detektálására 2015-ben kiírt
Kaggle verseny adathalmazát használtam [7]. Az adathalmaz összesen 88.702 képet tartalmaz,
amiből a tanító halmaz 35.126 darab felvétel [1]. A versenyhez csak a tanító képek címkéi voltak
elérhetőek, de később közzétették a teszt halmaz címkéit, ezt is felhasználtam a méréseimhez.
A képek nagy felbontásúak, eltérő pixelméretűek, többféle kamerával készült színes retinafelvételek. Az adathalmaz tartalmaz rossz minőségű képeket is, így elég zajosnak mondható, mind
a felvételek, mind a címkék szempontjából. A Kaggle verseny célja az ehhez hasonló adathalmazokon is jól működő, robosztus algoritmusok kifejlesztése volt. Minden páciens mindkét
szeméről készültek felvételek, így az egyes páciensek sorszámai mellett az is fel van tüntetve
egy külön fájlban, hogy jobb, illetve bal szemről van-e szó. Klinikai szakorvosok 5 súlyossági
kategóriába osztályozták a képeket, a következő skála alapján: 0-egészséges, 1-enyhén súlyos,
2-mérsékelten súlyos, 3-súlyos, 4-poliferatív. A méréseimben én bináris klasszifikációs feladatot
oldok meg, így két osztályba rendeztem a felvételeket:
• 0 - egészséges
• 1 - mutatja a betegség tüneteit (eredeti 1-es, 2-es, 3-as, 4-es osztály összevonva)
Az adathalmaz nagyon kiegyenlítetlen volt, még kétosztályú klasszifikációra áttérés után is
körübelül 73%-a volt az adathalmaznak 0-s osztályú. Ezért a vizsgálataimban a tanító halmaz
képeibe beleválogattam az összes beteg képet, ez 9316 felvétel, valamint az egészséges képek
közül 15.000 darabot, hogy kiegyenlítettebb eloszlást kapjak, és kiértékeléskor ne legyenek
hamis magas százalékok a többségi osztályra való rátanulás miatt. Ezután a tanító adatok 15%át elkülönítettem validációs halmaznak. A teszt halmaznak sem használtam fel az összes képét,
hanem mind a beteg, mind az egészséges felvételekből 14.043 darabot vettem. A későbbiekben
érdemes lehet az osztályok eredeti eloszlásával, vagy más kiegyenlítéssel vizsgálni a hálók
teljesítményét.
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(a) Egészséges, 0-s osztályú retina

(b) Beteg, 1-es osztályú retina

4.3. ábra. Példaképek az adathalmazból

Az adathalmaz képeinek magassága és szélessége nagy tartományban mozgott, valamint ezres nagyságrendű pixelméretek is előfordultak, amik túl nagynak bizonyultak. A feldolgozott
cikkben az F0 variánshoz 192x192 méretű tanító, és 256x256 méretű teszt bemenetek tartoznak, így előfeldogozáskor a cikk leírását követve ezen méretekre zsugorítottam a felvételeket.
Ezenkívűl mindhárom színcsatorna értékét normalizáltam mind a tanító, mint a teszt halmazon,
a felhasznált kód [18] mintáját követve.
A mérések első körös elvégzésekor csak 0,5 valószínűségű véletlen vízszintes tükrözést alkalmaztam a tanító adatokon, valamint a validációs adatokon is, hogy növeljem ezen halmaz
méretét. A második körben, pár modellt kiválasztva erősebb augmentációt használtam a tanító
adatokra. A képeket nagyobbra méreteztem, majd az addig használt méreteknek megfelelő részeket vágtam ki véletlenszerűen a felvételekből (RandomCrop). Ezek után a képekre a vízszintes
tükrözés mellett 0,5 valószínűségű véletlen függőleges tükrözést, és (-90,90) fok közötti véletlen
forgatást alkalmaztam.

4.3. Mérési eredmények
A mérések elvégzéséhez az ELTE AI Research Group GPU szervereit használtam, és NVIDIA
GeForce RTX 2080 Ti AERO 11G videókártyán futtattam a hálóimat. Az NFNet modellnek már
több implementációja is elkészült, én a Python-ban megtalálható Pytorch gépi tanulási könyvtárat alkalmazó változatot használtam fel [18]. Ezen kívűl a Resnet-101 modellt próbáltam ki
a feladatra, szintén Pytorch környezetet használva, hogy összevessem, milyen eredményt tud
hozni egy normalizáló réteget alkalmazó háló ugyanazon feladatra. Az NFNet-F0 paraméterszáma körübelül 71,5 millió, míg a ResNet-101 modellé 44,5 millió. Azért sem a szokványos
ResNet-50-el kezdtem a kísérleteket, hogy nagyságrendileg közelebb kerüljek az NFNet méretéhez. Mivel egy adott modellre is a hiperparaméter optimalizálás hosszas munka, így nem
tudtam minden lehetőséget kiaknázni a modellek teljesítményének javítására. Ezért annak érdekében, hogy mégis össze lehessen hasonlítani a két hálót és a teljesítményüket, kiválasztottam a
hiperparaméterek egy csoportját és ezeket változtattam csak.
A kísérletek célja a hálók teljesítményének növelése volt. Először hiperparaméterek különböző kombinációit próbáltam ki, majd pár kiválasztott modell adathalmazára erősebb augmentációt
alkalmaztam. A teszthalmazon kapott eredmények szemléltetéséhez tévesztés mátrixot (confusion matrix) használtam, hogy jobban látható legyen a prediktált címkék eloszlása. A mátrix a
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valóság és a predikciók összehasonlítására szolgál. A vízszintes tengelyen találhatóak a prediktált
címkék, a függőlegesen a valódi osztályok. A mátrixból leolvashatóak:
• True Positive (TP) - helyesen betegnek prediktált képek száma,
• True Negative (TN) - helyesen egészségesnek prediktált képek száma,
• False Positive (FP) - egészséges képek száma, amiket betegnek prediktált a modell,
• False Negative (FN) - beteg képek száma, amiket egészségesnek prediktált a modell.
A teszteredmények elemzéséhez ROC görbét is használtam. Ha a modell végén softmax
függvény található, akkor kimenetként egy adott képre két számot kapunk, a 0-ás és az 1-es
osztályba tartozás értékét. Annak eldöntése, hogy mekkora valószínűségtől számít a pozitív
osztályba egy kép, többféle küszöbértékkel is történhet. A ROC görbe különböző küszöbökre
értékeli ki a False Positive rátát, és True Positive rátát, és ezen számok metszéspontját rajzolja
ki mindegyik küszöbértékre.
𝑇𝑃
- az összes beteg kép hányad részét prediktálta
• True Positive ráta: 𝑇 𝑃𝑅 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
helyesen betegnek,
𝐹𝑃
• False Positive ráta: 𝐹𝑃𝑅 =
- az egészséges képek hányad részét prediktálta
𝐹𝑃 + 𝑇 𝑁
helytelenül betegnek.
A görbe alatti terület (AUC) egy [0,1] közti szám, és mérőszámként használható a háló osztálymegkülönböztető képességére. Minél nagyobb az AUC, annál jobban tud különbséget tenni a
két osztály között a modell. Ha 0, 5 < AUC < 1, akkor a True Positive és True Negative csoport
nagyobb számú, mint a False Negative és False Positive, azaz a háló nagyobb valószínűséggel
lesz képes az osztályok megkülönböztetésére, mintha véletlenszerűen tippelne.

4.3.1. ResNet-101
Annak érdekében, hogy lássuk, hogyan viselkedik az adathalmazon egy olyan modell, ami
tartalmaz normalizáló réteget, tanítottam egy ResNet-101 hálót is. Az utolsó sűrű réteg helyére
illesztettem két sűrű réteget, és közéjük 0,2-es paraméterű Dropout regularizációt. A tanításhoz
felhasználtam az ImageNet-en tanított súlyokat.
Ezen mérésnél is csak pár hiperparaméter kombinációt próbáltam ki, ennek eredményei a 4.1
táblázatban láthatóak. Optimalizálónak az SGD-t választottam, aminek egy regularizációs paraméterét, a weight decay nagyságrendjét is változtattam. A weight decay használata SGD esetén
matematikailag szinte azonos az L2 regularizációval [17], a beállított érték a regularizációs 𝜆
hiperparaméter. A retinaképeket 224x224 méretűre zsugorítottam ennél a modellnél.
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0,001
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a tanítás végén
pontosság
0,00002
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69,57%
0,00002
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71,57%
0,00002
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0,02
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68,70%
0,0002
78,86%
72,03%
0,002
76,6%
70,83%

4.1. táblázat. Augmentáció előtti mérések a ResNet-101 modellel

Leginkább a regularizációs paramétert és tanulási rátát változtattam, különböző nagyságrendeket párosítva. Először a weight decay értéket tartottam rögzítve, majd alacsonyabb tanulási
rátához kétféle regularizációt próbáltam, utána pedig egy nagyságrenddel nagyobb rátához szintén két különböző decay paramétert vizsgáltam meg.
Minden egyes beállítás grafikonjánál azt figyeltem meg, hogy a tanítási pontosság növekedése
mellett a validációs pontosság elég hamar eléri, majd be is ragad a 70-75% szint körül. A tanító
halmazon mért veszteség csökken, ahogy kell, de a validációs veszteség minden esetben elkezdett nőni már az 5-10. epoch környékén. Ez a viselkedés arra utal, hogy a modellek túltanultak,
elkezdtek adaptálódni a tanító adatokhoz. A legnagyobb veszteséget a 2-es és 5-ös modell érte
el a tanítás végére (4.4., illetve 4.8. ábra) , ennek ellenére ezen modellek validációs és teszt
pontosságai a legnagyobbak, valamint a tévesztés mátrixaik is hasonló képet mutatnak (4.5. és
4.14. ábrák). A veszteség ilyen fokú növekedése a kevés regularizáció miatt történhet.
Egyedül a 3-as és 4-es grafikonjáról mondható el (4.6. és 4.7. ábra), hogy a tanítás elején még
kevés csökkenés is megfigyelhető a validációs veszteségben, majd a 15. epoch környékén kezd
el nőni, de a többi grafikonnal ellentétben nem ingadozva. A simább grafikon az alacsonyabb
tanulási ráta választásának tudható be. Ezt a két beállítást összevetve, nem mondható el, hogy a
nagyságrendekkel magasabb weight decay érték segített volna a túltanulás ellen, a 0,0001 tanulási ráta mellett. A 3-as modell 35 epoch alatt a 100% pontosságot is eléri a tanító halmazon, de
ez a túltanulás miatt nem tekinthető pozitívnak. Vesztesége már 1,2-ig nő, míg a 4-esé körübelül
1-ig, majd mintha elkezdene stagnálni.
A táblázatba nem került bele, de egy hetedik mérést is végeztem, ahol a 0,001 tanulási ráta
mellett 0,2 weight decay paraméterrel tanítottam a hálót. Valószínűleg túl nagyra választottam
a regularizációs paramétert, mert a modell nem tudott tanulni, a tanító halmazon a pontosság
a második iterációban 73%-on volt, majd ez lecsökkent és az ötödik epoch-tól kezdve beragadt
61,67%-on.
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4.4. ábra. A 2-es modell pontossága és vesztesége

4.5. ábra. A 2-es modell tévesztés mátrixa

4.6. ábra. A 3-as modell pontossága és vesztesége
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4.7. ábra. A 4-es modell pontossága és vesztesége

4.8. ábra. Az 5-ös modell pontossága és vesztesége

Következő lépésként az előző fejezetben leírt erősebb augmentációt alkalmaztam a tanító
adatokra, azt remélve, hogy ez csökkenti a túltanulást. A két legjobb pontosságot elért modell
közül az 5-öst szemeltem ki az erősebb regularizáció miatt, a két simább grafikonú modell közül
az alacsonyabb veszteséget elért 4-est, valamint a 6-os modellt, mert mintha a vesztesége a 20.
epochtól stagnálni látszana. Ennek eredményei a 4.2 táblázatban látszanak.
Az 5-ös és 6-os beállítások esetében az augmentálás szinte semmit nem segített a túltanulás
leküzdésében (4.10. és 4.11. ábra). A pontosság értékek nem változtak, azonban annyi javulás
elmondható, hogy a validációs adathalmazon a veszteség nem nőtt 1,4-ig, illetve a 6-oson 1,2-ig,
mint az augmentáció nélkül, hanem csak 0,8-ig, illetve 0,7-ig. A 4-es modell esetében azonban
jelentős a különbség, az augmentáció előtti, illetve az azutáni esetben (4.9. ábra). A validációs
halmazon mért veszteség és pontosság is követi a tanító halmaz görbéjét, csökkent a tanítás végén
kapott, validációs és teszt pontosság közötti különbség, és utóbbi 68,7%-ról 73,07%-ra javult.
Ez valószínűleg annak tudható be, hogy sikerült megtalálni a tanulási rátának és a regularizációs
paraméternek egy jobb kombinációját. Utóbbi pont annyira volt magas érték, hogy segíthesse
a túltanulás csökkentését. A tévesztés mátrixokban jelentős különbség nem figyelhető meg az
eredeti és az augmentált halmazon való tanítás között. Egyedül a 4-esnél az elmondható, hogy
az egészséges képeket tekintve, a helyesen klasszifikált felvételek száma növekedett (4.13. ábra).
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Így nem meglepő, hogy az AUC értékekben is javulás mutatkozik, a szám 0,75-ről 0,80-ra
növekedett. A másik két modellnél pozitív eredmény nem igazán mondható, az 5-ösnél az
AUC 0,79-ről 0,77-re változott, a 6-osnál 0,78-ról 0,77-re. Az augmentálás után kapott nem túl
bíztató eredmények oka az lehet, hogy bár többféle képet láttak a modellek, ezek a zajosítás miatt
rosszabb minőségűek, és valószínűleg nehezebb feladatnak bizonyult a modelleknek a betegség
tüneteit felismerni.

4
5
6

Tanulási
pontosság
80,02%
95,39%
93,39%

Validációs
Teszt
pontosság pontosság
77,33%
73,07%
77,24%
71,04%
77,60%
70,98%

4.2. táblázat. Augmentáció utáni eredménynek a ResNet-101 modellel
A grafikonja és elért eredmények miatt a 4-es modellt szántam alapvonalnak, amivel majd
összehasonlítom az NFNet méréseit. Természetesen ezen Resnet-101 optimalizálása a feladatra
messze nem kiaknázott, de ennek folytatásához egy iránymutatást kaptunk a hiperparaméterek
megválasztásához.

4.9. ábra. A 4-es modell pontosságai és veszteségei augmentáció után

4.10. ábra. Az 5-ös modell pontosságai és veszteségei augmentáció után
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(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.11. ábra. A 6-os modell veszteségei

(a) Az 5-ös modell, AUC=0,77

(b) A 4-es modell, AUC=0,80

4.12. ábra. ROC görbék az augmentáció után

(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.13. ábra. A 4-es modell tévesztés mátrixai
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(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.14. ábra. Az 5-ös modell tévesztés mátrixai

4.3.2. NFNet-F0
A feldolgozott [3] cikkben egy teljes modellcsaládot mutatnak be a szerzők, ezek közül az
F0 hálót használtam fel a mérésekhez. Az eredeti implementáció JAX könyvtárat használ, és
minden variáns az ImageNet adathalmazon van tanítva, az így kapott súlyok letölthetőek az
implememtáció GitHub oldaláról [5]. Ezeket a súlyokat használtam fel kezdősúlyokként, és
tanítás során minden réteg paramétereit frissítettem.
A kipróbált hiperparaméter kombinációk és a kapott eredmények a 4.3 táblázatban láthatóak.
Először rögzítetten hagytam a StochDepth regularizációs illetve clipping paramétert, és a tanulási rátát változtattam. Ezek után, mivel a 0,025 érték a teszt pontosság alapján jobbnak
bizonyult, visszatértem ehhez a paraméterhez, fixen tartottam, és különböző StochDepth rátát
illetve clipping paramétert próbáltam ki mellé. A felhasznált kódban szerepelt egy opció, amit
fel is használtam, hogy a tanulási rátát a batch mérethez arányosan viszonyítva is lehessen
megválasztani. Ez a 64-es mérethez 0,025 volt. Nehéz volt legjobb modelleket beazonosítani
az elvégzett kísérletekben, így utolsó két mérésként az értékeknek két, addig ki nem próbált
kombinációját is teszteltem.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Epoch Batch Tanulási Clipping StochDepth Validációs pontosság
Teszt
szám méret
ráta
paraméter
ráta
a tanítás végén
pontosság
40
64
0,025
0,1
0,25
91,6%
75,82%
40
64
0,01
0,1
0,25
79,41%
73,79%
30
64
0,001
0,1
0,25
78,17%
72,34%
40
64
0,0001
0,1
0,25
70,77%
64,67%
30
64
0,025
0,04
0,25
78,61%
73,06%
30
64
0,025
0,04
0,5
77,33%
72,94%
40
64
0,025
0,05
0,25
76,97%
69,83%
40
64
0,025
0,05
0,5
76,45%
73,43%
40
64
0,025
0,08
0,5
79,02%
74,94%
30
64
0,025
0,08
0,25
79,38%
75,78%
40
64
0,01
0,09
0,35
79,46%
75,41%
40
64
0,001
0,09
0,35
78,42%
73,31%
4.3. táblázat. Az NFNet-tel augmentáció nélkül elvégzett mérések és eredményeik

A táblázat 1-es mérése elég magas validációs pontosságot ért el a későbbi modellekhez képest,
valamint a teszthalmaz eredménye is megfelelőnek mondható, azonban az adott modell validációs és teszt pontosság értéke között elég nagy a különbség. A 4.15. grafikonon az látszódik,
hogy a pontosság a validációs és a tanító halmazon együtt mozgott, de a validációs veszteség
stagnált 0,4-0,5 körül, ami arra utalhat, hogy a modell megtanulta az adathalmazból, amit lehetett.

4.15. ábra. A 1-es modell vesztesége és pontossága
A következőkben a fixen hagyott regularizációs és clipping paraméter mellett háromféle nagyságrendben próbáltam ki további tanulási rátákat a 2, 3, 4 mérésekben. A pontosságok alapján
a legjobb eredményt a 2-es és 3-as modell adta, grafikonjaik a 4.16., 4.17. ábrákon láthatóak. A
2-esnél a validációs veszteség folyamatosan nő körübelül 1,0-ig, a 3-asnál pedig hatalmasakat
ugrál 1,0 és 2,0 között. Ezt az ugrálás a kisebbre választott tanulási ráta okozhatta, ami meglepő,
mert a ResNet-101 esetében a kisebb lépések elsimították az ugrásokat. A validációs veszteség
növekszik, ami arra utal, hogy a modellek túltanulnak. Ezenkívűl látható, hogy elég nagy a
különbség a validációs és tanítási pontosság között. A 4-es modellnél egészen a 29. epoch-ig
beragadt a tanítás, valószínűleg ezért ért el a végén jóval alacsonyabb eredményt a háló.
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4.16. ábra. A 2-es modell vesztesége és pontossága

4.17. ábra. A 3-as modell vesztesége és pontossága

Ezek után a tanulási rátát rögzítve tartottam, és a vágási paramétert, valamint a regularizációt
változtattam.
A 0,04 vágási paraméter kipróbálásánál nagyobb ugrások figyelhetőek meg a grafikonokon a
validációs veszteségnél és pontosságnál is (4.18., 4.19. ábrák). Ezt a batch mérethez és a tanulási
rátához képest túl kicsinek választott clipping érték okozhatta. A 6-os mérésnél a magasabb
regularizáció segíthetett abban, hogy a veszteség ugrálásának körübelül 0,65 a legmagasabb
értéke, szemben a 5-össel, ahol 0,5-ről 0,9 fölé ugrik az érték. Bár az látszódik az ábrákon,
hogy a tanító halmazon mért pontosság mind a 5-ös, mind a 6-os mérésnél 90% alatt maradt,
ami a validációs adatokhoz mérve még jót is jelenthet, azonban a grafikonok alapján, több
epoch-ig tanítva a modellt, a tanítási pontosság feltehetőleg tovább növekedne, a validációs
viszont továbbra is stagnálna. Ami ígéretesnek mondható az az, hogy bár a teszt százalékok
alacsonyabbak a többi méréshez képest, de a tévesztés mátrixoknál 10.000 közelében van a
helyes predikciók száma mind a két osztály esetében. A mátrixok a 4.22. ábrán láthatóak. A
6-os mérésnél a helyes 1-es osztály száma valamennyivel több. Amíg a legtöbb mérés esetében
a helyes 0-s osztályba soroltak a hálók több felvételt, itt ez megfordulni látszik.
A 0,05-ös vágás értéknél a két mérés grafikonja szinte ugyanolyan, ennek ellenére a 8-as modell
magasabb tesztpontosságot ért el, ugyanolyan validációs százalék mellett. A tévesztés mátrixokra
ránézve, a 7-es modell láthatóan rátanult az 1-es osztályra, mert körübelül 11.000 beteg képet
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helyesen prediktált, de 5800 egészséges felvételről is azt állapította meg, hogy beteg (4.23. ábra).
Ezzel ellentétben a 8-as modell kiegyenlítettebben klasszifikált, nem tanult rá túlzottan egyik
osztályra sem. Ez véleményem szerint reményt ad arra, hogy a választott tanulási és clipping
paraméternél a 0,5-ös regularizációs érték segíthetett, hogy kevésbé tanuljon rá a háló valamelyik
osztályra.
A 0,08-as clipping paraméter esetében kevesebb epoch alatt jobb eredmény mutatkozik 0,25-ös
StochDepth rátával. Elképzelhető, hogy ha a 9-es modellt is kevesebb iterációval tanítjuk, a
10-eshez hasonló pontosságot ért volna el a teszt halmazon. A modellek itt is túltanulnak, a
validációs pontosság stagnálni látszik, miközben a veszteség nő. A várakozással ellentétben a
0,5-ös regularizációs paraméter nem segített a túltanulás leküzdésében, valószínűleg mert ez az
érték már túl magasnak bizonyult a beállítások mellett. A 30. epoch környékén a 9-es modellnek
nagyobb a vesztesége, mint a 10-esnek ugyanekkor, így utóbbinak több esélye lehet további
módosításokkal a javulásra.

4.18. ábra. A 5-ös modell vesztesége és pontossága

4.19. ábra. A 6-os modell vesztesége és pontossága
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4.20. ábra. A 8-as modell vesztesége és pontossága

4.21. ábra. A 10-es modell grafikonjai

(a) 5-ös modell

(b) 6-os modell

4.22. ábra. Tévesztés mátrixok

Az utolsó két mérésben kiválasztottam eddig még nem próbált clipping, valamint StochDepth
értéket, és két különböző tanulási rátával tanítottam. A két grafikont (4.24. és 4.25. ábrák)
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(a) 8-as modell

(b) 7-es modell

4.23. ábra. Tévesztés mátrixok
megfigyelni nagyon érdekes, mert a 0,001 értékkel a validációs veszteség elég nagyokat ugrál,
és az eddigi mérések közül ez a veszteség ugrik ki a legmagasabb értékre. A 11-es ezzel szemben
nem ugrál, és csak körübelül 0,9 veszteséget ér el növekedve a tanítás végére.
Megfigyelhető a tévesztés mátrixok alapján, hogy bár az 1-es és 10-es modell érte el összességében a legjobb teszt pontosságokat, ezen mátrixokban a helyes 0-s predikciók száma 12.000
körül van, míg az 1-eseké 9000 körül (4.27. és 4.33. ábrák). Ezzel szemben a 3-as, 5-ös, 8-as
modell mind a két osztálynál körübelül 10.000 felvételt osztályozott helyesen. Ez azt jelenti,
hogy nem tanultak rá túlságosan egyik osztályra sem, és ez pozitív eredmény.
Az elvégzett mérések alapján az mondható, hogy a stabilitás érdekében vágási paraméternek
inkabb 0,1-hez közeli értéket érdemes választani, ami egybevág azzal a megállapítással, amit
az NFNet cikk írói tettek, hogy kisebb batch méretre nagyobb clipping paramétert érdemes
választani. Jelentős különbség, hogy ők nagyságrendben jóval nagyobb batch méreteket is használtak, mint például 4096-os méret, ezzel szemben én 64-es batch-re végeztem a méréseket,
így elég nehéz általánosítani. A kis méret ellenére is a modellek sikeresen tanulnak. Ha a tévesztés mátrixokat tekintjük, több esetben is a kisebb vágási paraméterrel a modellek mintha
kiegyenlítettebben osztályoztak volna, vagyis a helyes 0-s és helyes 1-es osztályba is 10.000
körüli felvételt klasszifikáltak. Ez orvosi szempontból fontos lehet, hiszen az egyik osztályra
való túlzott rátanulást, és így a félreosztályozást szeretnénk elkerülni. Az elvégzett mérésekben
0,5 valószínűség volt az a határ, amitől tekintve az 1-es osztályba preiktálták a felvételeket a
hálók. További méréseket lenne érdemes elvégezni más határértékkel is. Érdekes megfigyelés
továbbá, hogy a kisebb (0,001 és 0,0001) tanulási ráta választása nem simította ki a grafikonokat,
mint a ResNet esetében. Az ugrálások ezen alacsony tanulási ráták, illetve a szintén kisebbnek
választott vágási értékek esetében fordultak elő. Ez a viselkedés azért érdekes, mert kisebb vágási
paraméterrel, valamint alacsonyabb tanulási ráta esetében kisebbeket lépünk, így azt várnánk,
hogy kevésbé ugrunk el a veszteségfüggvény lokális minimumától.
A clipping paraméter megválasztása függ a tanulási rátától és a batch mérettől is, így ezek
megfelelő kombinációjának megtalálását nehéz feladatnak tartottam. 64-esnél nagyobb batchnél már gondjaim akadtak a memóriahasználattal, így ennél nagyobb méretre nem tudtam
vizsgálatokat végezni. Az eddig elvégzett mérésekből az 1-es, 10-es modell hozta a legmagasabb
pontosságot, előbbinél 0,1 a vágási paraméter beállítása, utóbbinál 0,08. Grafikonjaik jelentősen
különböznek. Az 1-esnél a validációs pontosság növekszik, és eléri a 91%-ot is, miközben
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4.24. ábra. A 11-es modell pontossága és vesztesége

4.25. ábra. A 12-es modell pontossága és vesztesége
a veszteség 0,4 és 0,5 között ingadozik. 10-esnél 0,5 felett marad a veszteség, és el is kezd
nőni a 10. epoch után, míg a pontosság 80% alatt marad, és stagnálni látszik. Ezt a modellt
valószínűleg több epoch-ig tanítva csak erősebb regularizációval érhetnénk el jobb eredményt a
grafikonok alapján. A legtöbb reményt az 1-es modell adja, hogy további apró módosításokkal
és regularizációval a teszt halmazon elért pontosság követni tudja majd a validációs pontosságot.
Pár modellt kiválasztva a fenti mérések közül, újratanítottam őket, az előző alfejezetben
említett erősebb képaugmentációs eljárást alkalmazva a tanító adathalmazra, azt várva, hogy
kevésbé fognak túltanulni a modellek és jobb teszt pontosságot érnek majd el. Az 1-es modellt
az elért pontosság miatt választottam ki, valamint, hogy megfigyeljem, az augmentációval
csökken-e a validációs és teszt pontosság közötti nagy különbség. A 11-est és 10-est a grafikonja
és az elért pontosság miatt, remélve, hogy a regularizálás hatására a veszteség nem nő ezek után
szinte az egész tanítás alatt. Továbbá, a 6-os modellt is kiválasztottam, mert a legtöbb méréssel
ellentétben az 1-es osztályra kezdett el rátanulni. A kiegyenlítettebb tévesztés mátrix alapján
úgy gondoltam, érdemes megvizsgálni a 3-as modellt is, hasonlóan kiegyenlítetten klasszifikál-e
augmentált adathalmazon való tanítás után.
Az erősebb augmentációval végzett kísérletek eredményeit a 4.4 táblázatban foglaltam össze.
A teszt pontosságok növekedtek, és ezek alapján a 11-es modell teljesített legjobban, 79,29%-ot
ért el. Nem sokkal marad el tőle az 1-es háló, azonban ezen modell ROC ábráján látszik, hogy
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az AUC érték 0,87, szemben a 11-essel, aminél a görbe alatti terület 0,86. A táblából az is leolvasható, hogy a modelleknél csökkent a validációs és a teszt pontosság közötti különbség, tehát
a validációs mérőszámok pontosabb útmutatást adnak a teszt halmazon elérhető teljesítményre.
A leglátványosabb változást az 1-es hálónál lehet megfigyelni, a 91,6% validációs és 75,82%
teszt értékekhez képest most rendre 81,77% és 78,71% számokat kaptunk.
Tanulási
pontosság
1
85,28%
3
79,06%
6
80,55%
10 83,55%
11 85,31%

Validációs
Teszt
pontosság pontosság
81,77%
78,71%
76,72%
74,63%
79,68%
78,98%
81,99%
78,62%
82,64%
79,29%

4.4. táblázat. NFNet-tel végzett mérések eredményei az augmentáció alkalmazása után

Az értékekből és a grafikonokból az tükröződik, hogy az augmentáció mindegyik modell esetében segített a túltanulás csökkentésében. A grafikonok a 4.26., 4.28., 4.30., 4.32., 4.34. ábrákon
láthatóak. A tanító halmazon nem értek el a hálók olyan magas pontosságokat a tanítás végére,
mint az első körös méréseknél, de ez várható volt, mert nehezebben tanulható adathalmazon
futtattuk őket. A validációs halmaznál mind a pontosságok, mind a veszteségek grafikonja követi
a tanításiét, és a végeredményként kapott értékek sem különböznek nagyon egymástól. Az 1-es
és 11-es modellnél a 30. epoch környékén, a 10-esnél a 25. epoch után kezd elválni a veszteség
és pontosság grafikonja a tanításitól, de jelentős romlás nem figyelhető meg. A 3-as és 6-os
modell esetében az ugrálások továbbra is megfigyelhetőek, ám méretük csökkent, valamint a
validációs grafikonok követik a tanító halmazhoz tartozó görbéket, ami pozitív eredmény.
Az mondható, hogy bár a 6-os beállítással is az 1-eshez és 11-eshez hasonló pontosságot lehet
elérni a teszthalmazon, utóbbi két beállításnál a nagyobbra választott tanulási ráta és vágási
paraméter stabilabb tanulást biztosított.
Egy érdekes megfigyelés a grafikonokról, hogy a 3-as és 6-os kivételével minden esetben
előfordul az a jelenség, hogy a tanítás első felében a validációs pontosság magasabb mint a
tanítás pontossága. Ezt a jelenséget a Dropout regularizáció okozhatta, azáltal, hogy különbözik
a működése tanításkor és kiértékeléskor. Utóbbinál nem dobunk ki neuronokat a modellből,
így könnyebben mehetett az osztályozás a modelleknek. A modelleknek javult az általánosító
képességük a komplexebb tanító halmaz hatására.
A tévesztés mátrixok nagyon hasonlóan alakultak az 1, 10, 11-es esetben, és az látszik belőlük,
hogy a 0-s osztályt kezdték a hálók valamivel jobban megtanulni. A helyesen 0-nak prediktált
felvételek száma 13.000 körül mozog, ezenkívűl körübelül 5000 beteg képet egészségesnek
ítéltek meg. Ez azt jelenti, hogy az első körben kapott eredményekhez képest több 0-s felvételt
osztályoztak helyesen, és kevesebbet helytelenül pozitívnak, azonban kevesebb beteg képet
klasszifikáltak helyesen. Az augmentálás előtti AUC értékek az 1, 10, 11 méréseknél rendre
0,83, 0,82 és 0,82 voltak, az augmentálás után 0,87, 0,87 és 0,86. A növekedés visszatükrözi
azt a tényt, hogy az egészséges képeknél a helytelen osztályozások száma csökkent. A 3-as
modell mátrixánál fennmaradt a kiegyenlített eredmény, nőtt a teszt pontosság, és az AUC érték
is, 0,80-ról 0,83-ra. Azonban a grafikonja alapján a tanítás vége felé újra elkezdett túltanulni
a modell, így több epoch-ig tanulva feltehetően nem ért volna el jelentősen jobb eredményt.
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Érdemes lehet további regularizációs módszereket is kipróbálni a teljesítmény javításához. A
6-os esetben, az augmentálás előttihez képest a tévesztés mátrix megváltozott, most már ez a
modell is a 0-s osztályra tanult rá, ami azt is jelenti, hogy több ténylegesen egészséges képet
klasszifikált helyesen, ugyanakkor a beteg osztály képeiből többet prediktált félre. A betegség
tüneteit enyhén mutató képeknél nehezére eshetett a hálónak a megfelelő osztályozás.

4.26. ábra. Az 1-es modell pontossága és vesztesége az augmentálás után

(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentálás után

4.27. ábra. Az 1-es modell tévesztés mátrixai
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4.28. ábra. A 3-as modell pontossága és vesztesége az augmentálás után

(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.29. ábra. A 3-as modell tévesztés mátrixai

4.30. ábra. A 6-os modell pontossága és vesztesége az augmentálás után
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(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.31. ábra. A 6-os modell tévesztés mátrixai

4.32. ábra. A 10-es modell pontossága és vesztesége az augmentálás után

(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.33. ábra. A 10-es modell tévesztés mátrixai
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4.34. ábra. A 11-es modell pontossága és vesztesége az augmentálás után

(a) Augmentáció előtt

(b) Augmentáció után

4.35. ábra. A 11-es modell tévesztés mátrixai

(a) Augmentáció előtt, AUC=0,80

(b) Augmentáció után, AUC=0,83

4.36. ábra. A 3-as modell ROC görbéje

46

(a) Augmentáció előtt, AUC=0,82

(b) Augmentáció után, AUC=0,86

4.37. ábra. A 6-os modell ROC görbéje

(a) Augmentáció előtt, AUC=0,82

(b) Augmentáció után, AUC=0,87

4.38. ábra. A 10-es modell ROC görbéje

(a) Augmentáció előtt, AUC=0,82

(b) Augmentáció után, AUC=0,86

4.39. ábra. A 11-es modell ROC görbéje

Az augmentálással a legjobb teszt pontosságot elérő modell a 11-es volt. A méréseknél használt 0,5 küszöbérték a pozitív osztályba soroláshoz olyan eredményt adott, ahol az architektúra
jobban rátanult a negatív osztályra. Fontos kiemelni, hogy orvosi szempontból nem feltétlen
kielégítő, ha az architektúra túlzottan megtanulja a két osztály valamelyikét. Így érdemes a
3-as beállítást is megemlíteni, hiszen mind a két osztályba hasonló mennyiségben osztályozott
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helyesen felvételeket. A későbbiekben mindenképpen elvégzendőek más küszöbértékkel mért
kísérletek is.
A modell tanítását illetően rengeteg a kiaknázatlan lehetőség. Az F0 variáns 83,6%-os pontosságot ért el az ImageNet halmazon, a dolgozatban elvégzett méréseknél a legjobb eredmény
79,29%, a retinopátiás adathalmazra. Összességében az elért eredményeket pozitívnak ítélem
meg.
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5. fejezet
Összefoglalás
Az erőforrások korlátozottsága miatt kevés mérést tudtam végezni mind a két modell esetében, így a feladatra kapott eredményeimet nem tekintem véglegesnek. A ResNet-101 modellben
érdemes lehet a regularizáció mértékét tovább növelni, másképp felépíteni az utolsó rétegeket,
valamint akár más optimalizálót használni a feladathoz. Az NFNet hálónál további hiperparaméter kombinációk kipróbálása, és más augmentációs eljárások is jó eredményt hozhatnak.
A tanulási rátát szokás a tanítás közben is változtatni, ez is javíthat a teljesítményen. Nem írtam át az egyes variánsokhoz rendelt Dropout paramétereket, de érdemes lehet ezek, valamint
az aktivációs függvények változtatása. Több számítógépes kapacitással mérhetőek lehetnek a
modellcsalád nagyobb variánsai is. Fontos megjegyezni, hogy az újfajta módszertanra fókuszáltam a feladatnál, és így nem alkalmaztam olyan előfeldolgozást a képeken, amivel jobban
kivehetőek lehetnek a betegség tünetei, azonban ez fontos tényező lehet a retinopátiás felvételek
osztályozásánál, a jobb eredmény elérése érdekében.
Az elvégzett mérésekben az NFNet modell jobb teljesítményt nyújtott, mint a ResNet-101.
Már minimális augmentálással is sikerült magasabb validációs és teszt pontosságokat elérni.
A tanító adathalmaz augmentálására a ResNet-101 teljesítménye csak egy esetben növekedett,
ezzel szemben az NFNet magasabb teszt pontosságokat, és AUC értékeket ért el. Ezen modell
túltanulásának csökkentésére érdemes lenne minél többféle regularizációs technikát kipróbálni,
és ezáltal azt is garantálni, hogy ne tanuljon rá túlzottan egyik osztályra sem. Érdekesség,
hogy a ResNet esetében kisebb tanulási ráta simább grafikonokat biztosított, stabilabb tanulást,
azonban az NFNet esetében elkezdtek ugrások megjelenni a grafikonokon. A tanulás stabilitása
érzékeny a clipping hiperparaméter megválasztására, így nagy munkát igényel a megfelelő érték
kiválasztása, és hozzá a legjobb eredményt adó tanulási ráta megtalálása is. Nehéz összevetni
a két háló hiperparamétereinek beállításait, hiszen két különöző tanuló rendszerről van szó,
azonban annyi elmondható, hogy az elvégzett mérések közül a legjobban teljesítőknél, az NFNet
architektúra nagyobb tanulási rátával ért el magasabb pontosságot, mint a ResNet modell. Ez
azért is előnyös, mert a nagyobb lépések megtétele felgyorsítja a tanulási folyamatot.
Összességében elmondható, hogy az NFNet architektúra jobban teljesített, mint egy, a gyakorlatban régebb óta alkalmazott, normalizált reziduális háló. Ennek fényében érdemes a modellt
tovább vizsgálni, és több tapasztalatot gyűjteni a különböző feladatokra, és hiperparaméter
beállításokra adott viselkedéséről.
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