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Knihovna pro práci s CNN v jazyce C#
Motivace

ConvSharp

Sestavení konvoluční neuronove síte je velmi složita disčiplína,
ktera se neustale vyvíjí. Existuje mnoho ružnyčh variant a ty nejlepsí
se mení temer každy rok, když vežmeme v potaž i čhybove funkče,
metody inčialižačí vah nebo optimaližační algoritmy. Navíč je naprogramovaní takove konvoluční neuronove síte velmi časove naročne,
proto vžnikají nejružnejsí knihovny. Tyto knihovny jsou vsak vysoče
optimaližovane a tak pokud čhče vyvojar proniknout do taju
konkretní implementače není to vubeč jednodučhe. Pro jažyk C#
dokonče implementače prehledne, stabilní a dokumentovane knihovny čhybí.
Cílem teto diplomove prače je vytvorení knihovny pro prači s konvolučními neuronovymi sítemi v jažyče C#. Knihovna by mela
sloužit, jak k vyukovym učelum, tak pro jednodučhe experimenty.
Hlavním požadavkem na knihovnu je uživatelska prívetivost.

V ramči prače byla vytvorena knihovna s nažvem ConvSharp v programovačím jažyče C#, pomočí frameworku .NET Core 2.0.
ConvSharp umožnuje:
vyber typu vrstvy (konvoluční, max-pooling, average pooling,

linearní nebo aktivační vrstva),
vy
ber typu aktivační funkče v aktivační vrstve (Tanh, sig
moida, ReLU nebo softmax aktivače)
vyber čhybove funkče (MSE, binarní nebo kategorialní čross
entropie),
vyber optimaližačního algoritmu (Adam nebo mini-batčh sto
čhastičky gradientní sestup),
vyber metody iničialižače vah a biasu (napríklad Xavierova

iničialižače),
vyber metody regularižače (dropout nebo L2 regularižače).


Konvoluční neuronová síť

Roku 1989 Yann LeCun společne se svymi spolupračovníky ž AT&T
Bell Labs publikoval članek, ve kterem popsal první velmi uspesne
využití hlubokyčh neuronovyčh sítí v praxi a overil užití algoritmu
žpetneho sírení aplikovaneho na velkou sadu dat. Uvedl novou arčhitekturu hluboke neuronove síte žvanou konvoluční neuronova
síť. Vysledna 5 % čhybovost na trenovačí množine, ktere se podarilo
dosahnout ža pomoči CNN, predstavovala v te dobe nejlepsí dosaženy vysledek v oblasti rožpožnavaní číslič. Od te doby se arčhitektury konvolučníčh neuronovyčh sítí posunuly vyražne kupredu a
staly se nejpoužívanejsím algoritmem pro oblast počítačoveho
videní.
Arčhitekturu konvoluční neuronove síte mužeme roždelit do dvou
typu: sekvenční a grafovy model. Sekvenční arčhitektura konvoluční
neuronove síte je takova arčhitektura, kde existují spojení použe
meži po sobe jdoučími vrstvami. Jde tedy o sekvenči vrstev, že
kteryčh se dany model sklada. Prave takovou arčhitekturou se prače
žabyva, predevsím proto, že vetsina žnamyčh knihoven tuto
možnost take implementuje a sekvenční model je srožumitelnejsí
pro žačatečníky.

Závěr
V ramči prače vžnikla stabilní knihovna se sadou príkladu, ktera
umožní sestavení, natrenovaní a klasifikači vstupníčh dat pomočí
konvoluční neuronove síte.
Zdrojovy kod ConvSharpu byl uvolnen ve forme NuGet balíčku
doplneneho o odkaž na webove stranky projektu na GitHubu, kde se
načhaží navod k použití, dokumentače a informače o možnosti žapojení se do vyvoje knihovny (https://github.čom/mmedek/
čonvsharp).

