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H O L L Ó S I  J Á N O S 1

Kapszula hálózatok hatékonysági vizsgálata és  
optimalizálása vizuális adatok szegmentációja  

esetén korlátozott adatkészletek alkalmazásával

1. BEVEZETÉS

A konvolúciós neurális hálózatok hosszú évek tapasztalata alapján nagyon haté-
kony eszköztárként bizonyulnak különféle osztályozási és szegmentálási felada-
tok során, így vizuális adatok feldolgozására is előszeretettel alkalmazzák széles 
körben. Ugyanakkor több fronton bizonyosságot nyert, hogy a neurális hálózatok 
kihasználható problémákkal küzdenek. Ide sorolható, hogy a klasszikus konvolú-
ciós neurális hálózatok nem képesek térben realizálni a látottakat. Emiatt előfor-
dulhat, hogy egy bizonyos objektumot magas hatékonysággal képes osztályozni 
egy hálózat, viszont ha ugyanazt az objektumot elforgatva vagy más betekintés-
ből látja, a hatásfok nagyságrenddel csökkenhet. A neurális hálózatokkal kapcso-
latos problémák kiküszöbölése érdekében alkották meg az úgynevezett kapszula 
hálózatok elméletét. A klasszikus neurális hálózat és a kapszula hálózat közötti 
fő különbség a hálózat építőegysége, ami a neurális hálózatok esetén a neuron, 
kapszula hálózatok esetén pedig az úgynevezett kapszula, amely neuronok cso-
portjának fogható fel. Mivel a kapszula hálózatok esetén nem szükséges, hogy 
adott objektumról több különböző perspektívából tartalmazzon mintát a tanító 
adatkészlet, ezért tanításuk szerényebb adatkészlet esetén is sikeresen végrehajt-
ható. Munkám során ezt a tulajdonságot kihasználva, a Széchenyi István Egye-
tem Szenergy versenycsapata számára fejlesztettem olyan intelligens rendszert, 
ami kapszula alapú hálózatra épülve a Shell Eco-marathon versenyén képes a 
különféle, speciális objektumokat magas hatásfokkal felismerni és szegmentálni. 
A Shell Eco-marathon verseny önvezető járművek számára kialakított verseny-
számában (Autonomous Urban Concept, AUC) a versenypálya több speciális te-
reptárgyat tartalmaz, melyeket a versenyszám sikeres teljesítéséhez a járműnek 
érzékelnie kell, például vizuális alapú szenzorok segítségével. Ilyen elemek példá-
ul a versenypályát mindvégig szegélyező biztonsági terelőelem vagy a pályán el-
helyezett egyedi akadályok, melyeket a járműnek ki kell kerülnie önvezető üzem-
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módban. Ahhoz, hogy a hálózat képes legyen hatékonyan felismerni különféle 
objektumokat, fontos, hogy a tanítási folyamat során megfelelő mennyiségű és 
minőségű tanítási adatkészlettel rendelkezzen. Jelen esetben ehhez az szükséges, 
hogy nagy mennyiségű kép álljon rendelkezésre a különféle pályaelemekről, va-
lamint minden kép esetén szükséges egy úgynevezett annotált kép is, amely az 
adott kép esetén elvárt helyes szegmentálási eredményt mutatja. Az ilyen anno-
tált képek előállítása csak manuálisan lehetséges, ami sok időt, energiát emészt 
fel. Ugyan léteznek nyilvánosan és ingyenesen hozzáférhető tanító adatkészle-
tek neurális hálózatok számára, viszont olyan speciális objektumok esetén, mint 
amik a Shell versenyén fordulnak elő, nem fellelhető tanító adatkészlet. A saját 
adatkészlet létrehozása ilyen módon nem elkerülhető. 

A munkám során kísérletet tettem arra, hogy kapszula hálózatokat úgyneve-
zett virtuális adatkészlettel tanítsak. Ennek a megközelítésnek a lényege, hogy az 
adatkészlet nem valós képeket tartalmaz, hanem egy számítógéppel generált vir-
tuális világból kinyert képekkel történik a tanítás. Ennek a módszernek az előnye, 
hogy a képek és a hozzájuk tartozó annotált kép előállítása történhet automatizált 
módon, így az adatkészlet előállításának folyamata nagyságrenddel lecsökken. A 
módszer hátulütője, hogy a hálózatnak úgy kell felismernie valós objektumokat, 
hogy olyat korábban sosem látott, csupán ahhoz hasonló, virtuális objektumok-
kal történt a tanítás. Munkám során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy eb-
ben a speciális esetben milyen hatékonysággal képesek különféle kapszula alapú 
hálózatok képi adatokat szegmentálni.

2. KAPSZULA HÁLÓZAT

A kapszula hálózatok elméletének megalkotása Geoffrey Hinton és csapata2 ne-
véhez köthető. Geoffrey Hinton több más, ma már elterjedt és alapvető elmélet 
kidolgozója a mesterséges intelligencia és neurális hálózatok területén. Egyik leg-
többet idézett munkája az úgynevezett backpropagation algoritmus. A kapszula 
hálózatokat a klasszikus neurális hálózatok elméletéből kiindulva hozták létre, 
ugyanakkor igyekeztek olyan új módszert létrehozni, amely ellenállóbb a neurá-
lis hálózatoknál. A neurális hálózatok építőköve a neuron, a kapszula hálózatok 
alapvető egysége az úgynevezett kapszula. A fő különbség a neuron és a kapszula 
között, hogy a neuron skalár értékekkel dolgozik, a kapszula pedig tetszőleges 
dimenziójú vektorokat használ. A végrehajtható műveletek ennek megfelelően 
módosulnak. A főbb eltéréseket az 1. táblázat foglalja össze.

[2] Sabour, Sara – Frosst, Nicholas – Hinton, Geoffrey: Dynamic routing between cap-
sules, in Isabelle Guyon – Ulrike Von Luxburg – Samy Bengio – Hanna Wallach – Rob 
Fergus – S. V. N. Vishwanathan – Roman Garnett (eds.): Advances in Neural Information 
Processing Systems, 2017, 3856–3866. o.; Hinton, Geoffrey – Sabour, Sara – Frosst, Ni-
cholas: Matrix capsules with em routing, 2018, 6th International Conference on Learning Rep-
resentations, Vancouver, Canada.
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Legyen    egy kapszula és    egy    -nél magasabb szintű kapszula. Ekkor a sú-
lyozott bemenet a következő módon adható meg

       (1),

ahol         a súlymátrix és       a bemeneti vektor az    -edik kapszula esetén.
Az úgynevezett összekapcsolási együttható számítása a softmax függvény se-

gítségével történik a következők szerint:

       (2),

ahol       annak a valószínűsége, hogy az    -edik kapszula a    -edik kapszula 
irányába továbbítja a kimenetét. Az összegzett bemenet a   -edik kapszula számá-
ra az alábbiak szerint adható meg:

       (3)

Kapszula hálózatok esetén az előrejelzés számszerűsítésére a kimeneti vekto-
rok hosszát alkalmazzák. Ehhez az is szükséges, hogy a kapott vektorok hossza a 
[0,1] intervallumba kerüljön. Ehhez az elmélet kidolgozói bevezették az úgyne-
vezett squash függvényt, amit a következő módon számíthatunk:

       (4)

Az egymásra épülő kapszulák közötti információ áramlását a c súlyértékekkel 
lehet szabályozni. Ezeknek a számítása egy iteratív módon működő algoritmus 
segítségével történik. Ez az úgynevezett dinamikus útválasztás, ami a következő 
algoritmussal adható meg.
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A dinamikus útválasztás a kapszula hálózatok egyik fő tulajdonsága, ami 
megkülönbözteti az ilyen jellegű hálózatokat a klasszikus neurális hálózatoktól. 
A neurális hálózatokban alkalmazott úgynevezett max pooling réteg felelős azért, 
hogy a lényegi információk kerüljenek kiválasztásra egy adott rétegben és csak 
ezek a fontos információk kerüljenek tovább a következő rétegbe. Ennek kivál-
tására hozták létre a dinamikus útválasztási algoritmust, amely mindig az adott 
bemenettől függően végzi el a fontosnak ítélt információk kiválasztását és továb-
bítását a megfelelő kapszulák számára.

1. táblázat: Kapszula és neuron összehasonlítása

3. VIRTUÁLIS KÖRNYEZET ÉS ADATKÉSZLET

A cél valósághű, elsősorban a Shell Eco-marathon Autonomous Urban Concept 
verseny szabályzatának megfelelő pályákat ábrázoló tanító képek készítése. Az 
alkotott képek megismételhetőségének, paraméterezhetőségének érdekében cél-
szerű adott virtuális térben, szimulációs környezetben összeállítani a pályák 3D 
modelljét, ezeket valóságnak megfelelő textúrákkal ellátni. A következő lépés a 
képek elkészítése, amely kívánt időjárásra, fényviszonyokra vonatkozó paramé-
terek beállítása mellett végezhető a pálya állandó sebességű kamerával való bejá-
rása által, időközönként képek rögzítésével. Az így elkészült valósághű képeken 
elvégzendő továbbá az annotálás, a rajta szereplő objektumok csoportokba soro-
lása, ennek megfelelő kijelölése (útfelszín, terelőelemek, növényzet stb.). 

A munka során az Unreal Engine játékmotort használtam fel, amely lehető-
vé teszi növényzetet, domborzatot, épületeket tartalmazó világok létrehozását, 
amelyben saját 3D-modellen alapuló modellek mozoghatnak. A játékmotoron 
belüli modellfejlesztés C++ kódokkal, vagy az Unreal Engine 4 saját grafikus 
programozói felületével (Blueprint Editor) végezhető.

A kutatás során egy rendelkezésünkre álló város virtuális modelljét láttam el 
a Shell szabályzatának megfelelő pályaelemekkel, úgymint útszegélyző bizton-
sági terelőelemekkel és statikus akadályokkal. Mivel a város modellje úthibákat, 
különböző aszfalttextúrákat is tartalmaz, e képekkel az útfelület felismerése ro-
busztussá tehető. A képek generálása érdekében egy virtuális kamera bejárt egy 
előre megadott útvonalat, és adott időközönként képeket rögzített. Ehhez az an-
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notált képpár olyan módon állt elő, hogy az algoritmus automatikusan lecserélte 
a környezeti objektumok textúráját egyszínű, árnyékmentes felületre, majd ilyen 
konfiguráció mellett is képet készített változatlan pozícióból.

A virtuális környezet segítségével csak a tanítási minták készülnek, a hálózat 
tesztelését már valós képeken szükséges elvégezni, hiszen a cél, hogy végered-
ményben való világbeli képeket legyen képes szegmentálni. Ehhez szükséges volt 
egy minimális elemszámú teszt adatkészletet generálni. Ehhez az annotálást ma-
nuálisan kellett elvégezni. A korábbi évek versenyfelvételei alapján tudtam meg-
felelő képeket készíteni a tesztkészlethez. Az 1. ábra 1-1 mintaképet szemléltet a 
tanító és teszt készletből egyaránt.

1. ábra: Mintaképek a teszt (fent) és tanító (lent) készletekből

4. MEGVALÓSÍTOTT ARCHITEKTÚRÁK

A kutatás során három, alapjaiban eltérő, kapszula alapú hálózatot szeretnék 
kialakítani. A megvalósítandó hálózati architektúrákat elterjedt konvolúciós 
neurális hálózat architektúrákra alapozom, amelyek mintájára készítem el azok 
kapszula hálózatnak megfelelő mását. A kutatás jelenlegi állapotában a három 
megvalósítandó architektúrából egy van végleges állapotban, a másik két hálózat 
a kutatás hátralevő részében kerül véglegesítésre és tesztelésre.
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A U-Net3 hálózati architektúrát eredetileg orvosi képek szegmentálására al-
kották meg Ronneberger és társai, ami az FCN4 (fully convolutional network) 
technikán alapszik. A U-Net típusú hálózat két fő egységre bontható, egy fent-
ről lefelé és egy lentről felfelé tartó mintavételezésből áll, ahol a pooling rétegek 
upsampling rétegekkel lettek helyettesítve.

A Zhao és társai által publikált PSP Net5 (Pyramid Scene Parsing Network) 
a legjobb megvalósításnak bizonyult az ImageNet6 versenyén 2016-ban. A PSP 
Net alapvető építő eleme az úgynevezett pyramid pooling réteg, amelynek kö-
szönhetően párhuzamosan több szinten helyezkednek el pooling rétegek és ezek 
összegzésével finomabb szegmentálási eredmény érhető el.

A ResNet7 (Residual Neural Network) hálózat úgynevezett reziduális blok-
kokból épül fel, amit He és társai vezettek be. A reziduális hálózat olyan blok-
kokból épül fel, ahol az adott blokk kimenetét a hálózatban található rétegek által 
végzett számítások eredményéből és a réteg eredeti bemenetének összegzéséből 
számítjuk.

5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

A tanítási folyamat során az Adam8 (Adaptív momentum) optimalizáló algorit-
must alkalmaztam, ahol a learning rate értéke 10-4 és a learning decay értéke  
5x10 volt. A hálózatok hatékonyságának mérésére a dice coefficient (dc) mérté-
ket használtam, miszerint

       (5),

[3] Ronneberger, Olaf –Fischer, Philipp –Brox, Thomas: U-Net: convolutional networks 
for biomedical image segmentation, in Nassir, Navab – Joachim, Hornegger – William, M. 
Wells – Alejandro, F. Frangi (eds.): Medical Image Computing and Computer-Assisted Inter-
vention 2015: Lecture Notes in Computer Science, 2015, Springer, Cham, 9351. szám, 234–241. o.
[4] Jonathan, Long – Evan, Shelhamer – Trevor, Darrell: Fully convolutional networks for 
semantic segmentation, 2015, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 
(CVPR), Boston, USA.
[5] Hengshuang, Zhao – Jianping, Shi – Xiaojuan, Qi – Xiaogang, Wang – Jiaya, Jia: Py-
ramid scene parsing network, 2017, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recogni-
tion (CVPR), Honolulu, USA.
[6] Olga, Russakovsky – Jia, Deng – Hao, Su – Jonathan, Krause – Sanjeev, Satheesh – 
Sean, Ma – Zhiheng, Huang – Andrej, Karpathy – Aditya, Khosla – Michael, Bernstein 
– Alexander, C. Berg – Li, Fei-Fei: ImageNet large scale visual recognition challenge, in Mar-
tial, Hebert – Svetlana, Lazebnik – Xiaoou, Tang (eds.): International Journal of Computer 
Vision, 2015, 115. szám, 211–252. o.
[7] Kaiming, He – Xiangyu, Zhang – Shaoqing, Ren – Jian, Sun: Deep residual learning for 
image recognition, 2016, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Las 
Vegas, USA.
[8] P. Kingma, Diederik –Ba, Jimmy: Adam: a method for stochastic optimization, 2014, Inter-
national Conference on Learning Representations, Banff, Canada.
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valamint a veszteség függvény a következő volt
        (6),

ahol      az elvárt kimenet egy adott osztályra nézve, és                 a há-
lózat által meghatározott, adott osztályhoz tartozás valószínűségi értéke.

A kutatás jelenlegi stádiumában a U-Net alapú kapszula hálózat hatékonysági 
vizsgálata történt meg. Ennek a fenti mértékek szerinti eredményét szemléltetik 
a 2. és 3. ábrák, ahol a tanítás 100 iteráción keresztül történt.

2. ábra: U-Net alapú kapszula hálózat hatékonysága

3. ábra: U-net alapú kapszula hálózat veszteség függvénye
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6. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TOVÁBBI TEENDŐK

A kutatásom során azt vizsgáltam, hogy kapszula típusú neurális hálózatok ese-
tén milyen hatásfokkal végezhető el a hálózatok tanítása abban az esetben, ha a 
rendelkezésre álló tanító adatkészlet nem ideális. A vizsgálat során virtuális adat-
készlet felhasználásával végeztem a tanítást és ennek eredményét mutattam be. 
A virtuális adatkészlet generálásához egy virtuális versenykörnyezet került kiala-
kításra, ahol automatizált módon történt a tanító minták generálása. A hálóza-
tok tanításának érdekessége abban rejlett, hogy a tanulási fázisban csak virtuális 
adatokkal ismerkedett meg a hálózat, viszont a tesztelés során már valós adatokat 
kellett felismernie. Az eredmények tekintetében jelenleg a U-Net architektúrára 
épülő kapszula hálózat tanítása történt meg. Az időszak hátralévő részében a PSP 
Net és ResNet alapú hálózatok véglegesítése és tanítása fog megtörténni, vala-
mint ezek hatékonyságának kiértékelése és a három eltérő hálózat eredményének 
összehasonlítása lesz a fő feladat.
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