УДК 004.93

Р. В. Маслій1
О. М. Кириленко1
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА АРХІТЕКТУРА DETECTNET В ЗАДАЧАХ
ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
1

Вінницький національний технічний університет;

Анотація
Проведено аналіз архітектури моделі нейронної мережі DetectNet. Здійснено навчання моделей
для використання в задачах виявлення об’єктів у відеопослідовностях. Отриману модель було
перевірено на валідаційних даних KITTI.
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Abstract
An analysis of the architecture of the DetectNet neural network model was conducted. The training of
models for use in tasks of detection of objects in video sequences is carried out. The resulting model was
tested on KITTI validation data.
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Вступ
В наш час швидко набираюсь популярності задачі обробки зображень в реальному часі. Це
зумовлено використанням штучного інтелекту в автономних системах багатокамерної зйомки
розташованих в автомобілях, роботах, дронах та ін.
Jetson TX2
спеціалізований
високопродуктивний
обчислювальний
модуль,
який
використовується при створенні дронів, роботів та смарт-пристроїв. Завдяки вбудованим елементам
штучного інтелекту, модуль Jetson TX2 прискорює роботу нейронних мереж, підтримує системи
машинного зору, графіки, навігації. Він може використовуватися для створення безпілотних
літальних апаратів, роботів і різних електронних пристроїв. [1].
Метою дослідження є аналіз моделі нейронної мережі DetectNet та її навчання за допомогою
використання засобу глибокого навчання NVIDIA DIGITS [2] та вбудованим модулем Jetson TX2.
Результати дослідження
В результаті аналізу архітектури нейронної мережі DetectNet [3] було досліджено етапи навчання
мережі DetectNet, які складаються з: навчання мережі на тренувальних зображеннях та перевірки на
валідаційних зображеннях.
Для навчання мережі було обрано набір даних KITTI [4]. Обраний набір містить зображення, що
були отримані із стереокамер розміщених на даху автомобіля. Набір містить 7481 навчальних
зображень та 7518 валідаційних зображень, що в цілому мають близько 80 тисяч позначених об'єктів.
За допомогою модуля Jetson TX2 було проведено навчання моделі нейронної мережі DetectNet.
Навчання моделі здійснювалося при таких параметрах: кількість епох навчання – 30, solver type –
Adam, policy – Exponential decay, gamma – 0.99. Результат навчання моделі та візуалізація показників
якості моделі (mAP, precision, recall) зображено на рисунку 1.

Рис. 1 – Результат навчання та тестування роботи моделі
Висновки
У проведеному дослідженні, було проаналізовано архітектуру нейронної мережі DetectNet.
Розглянуто етапи навчання моделей. Проведено навчання нейронної мережі на 30 епохах. Досягнуто
таких показників якості моделі на валідаційному наборі зображень KITTI: precision (val) = 79.38%,
recall (val) = 68%, mAP (val) = 55.4%.
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