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Knihovna pro práci s CNN v jazyce C# 

Motivace Sestavení  konvoluč ní  neuronove  sí te  je velmi slož ita  disčiplí na, ktera  se neusta le vyví jí . Existuje mnoho ru žny čh variant a ty nejleps í  se me ní  te me r  kaž dy  rok, když  vežmeme v potaž i čhybove  funkče, metody inčialižačí  vah nebo optimaližač ní  algoritmy. Naví č je napro-gramova ní  takove  konvoluč ní  neuronove  sí te  velmi č asove  na roč ne , proto vžnikají  nejru žne js í  knihovny. Tyto knihovny jsou vs ak vysoče optimaližovane  a tak pokud čhče vy voja r  proniknout do taju  konkre tní  implementače není  to vu beč jednodučhe . Pro jažyk C# dokonče implementače pr ehledne , stabilní  a dokumentovane  kni-hovny čhybí . Cí lem te to diplomove  pra če je vytvor ení  knihovny pro pra či s kon-voluč ní mi neuronovy mi sí te mi v jažyče C#. Knihovna by me la slouž it, jak k vy ukovy m u č elu m, tak pro jednodučhe  experimenty. Hlavní m pož adavkem na knihovnu je už ivatelska  pr í ve tivost. 
Konvoluční neuronová síť Roku 1989 Yann LeCun společ ne  se svy mi spolupračovní ky ž AT&T Bell Labs publikoval č la nek, ve ktere m popsal první  velmi u spe s ne  využ ití  hluboky čh neuronovy čh sí tí  v praxi a ove r il už ití  algoritmu žpe tne ho s í r ení  aplikovane ho na velkou sadu dat. Uvedl novou ar-čhitekturu hluboke  neuronove  sí te  žvanou konvoluč ní  neuronova  sí ť. Vy sledna  5 % čhybovost na tre novačí  množ ine , ktere  se podar ilo dosa hnout ža pomoči CNN, pr edstavovala v te  dobe  nejleps í  dos-až eny  vy sledek v oblasti rožpožna va ní  č í slič. Od te  doby se arčhi-tektury konvoluč ní čh neuronovy čh sí tí  posunuly vy ražne  kupr edu a staly se nejpouž í vane js í m algoritmem pro oblast poč í tač ove ho vide ní . Arčhitekturu konvoluč ní  neuronove  sí te  mu ž eme rožde lit do dvou typu : sekvenč ní  a grafovy  model. Sekvenč ní  arčhitektura konvoluč ní  neuronove  sí te  je takova  arčhitektura, kde existují  spojení  použe meži po sobe  jdoučí mi vrstvami. Jde tedy o sekvenči vrstev, že ktery čh se dany  model skla da . Pra ve  takovou arčhitekturou se pra če žaby va , pr edevs í m proto, ž e ve ts ina žna my čh knihoven tuto mož nost take  implementuje a sekvenč ní  model je srožumitelne js í  pro žač a teč ní ky. 

ConvSharp V ra mči pra če byla vytvor ena knihovna s na žvem ConvSharp v pro-gramovačí m jažyče C#, pomočí  frameworku .NET Core 2.0.   ConvSharp umož n uje: 
 vy be r typu vrstvy (konvoluč ní , max-pooling, average pooling, linea rní  nebo aktivač ní  vrstva), 
 vy be r typu aktivač ní  funkče v aktivač ní  vrstve  (Tanh, sig-moida, ReLU nebo softmax aktivače) 
 vy be r čhybove  funkče (MSE, bina rní  nebo kategoria lní  čross-entropie), 
 vy be r optimaližač ní ho algoritmu (Adam nebo mini-batčh sto-čhastičky  gradientní  sestup), 
 vy be r metody iničialižače vah a biasu (napr í klad Xavierova iničialižače), 
 vy be r metody regularižače (dropout nebo L2 regularižače). 

Závěr V ra mči pra če vžnikla stabilní  knihovna se sadou pr í kladu , ktera  umož ní  sestavení , natre nova ní  a klasifikači vstupní čh dat pomočí  konvoluč ní  neuronove  sí te .  Zdrojovy  ko d ConvSharpu byl uvolne n ve forme  NuGet balí č ku doplne ne ho o odkaž na webove  stra nky projektu na GitHubu, kde se načha ží  na vod k použ ití , dokumentače a informače o mož nosti žapo-jení  se do vy voje knihovny (https://github.čom/mmedek/čonvsharp). 


