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شبکه های ترنسفورمری برای حل مسئله.2.

چالش های شبکه های ترنسفورمری.3.

.a.تعداد پارامتر های زیاد

8

مقدمه



مسئله پرسش و پاسخ تصویری و کاربرد آن در زندگی.1.
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مسئله پرسش و پاسخ تصویری و کاربرد آن در زندگی.1.

شبکه های ترنسفورمری برای حل مسئله.2.
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.a.به طور میانگین به ازای هر تصویر 4 تا 5 پرسش

.b.به ازای هر پرسش 10 پاسخ از افراد منحصر به فرد
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.a.تصاویر حقیقی

.i.MSCOCO برگرفته از مجموعه داده
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.a.تصاویر حقیقی

.b.تصاویر انتزاعی

.i.داخل خانه

.ii.خارج خانه

.iii.100 شی و 31 حیوان
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.a.تصاویر حقیقی

.b.تصاویر انتزاعی

.c.نحوه جمع آوری مجموعه داده
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.aچالش

.iوجود تعصبات زبانی
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.2.VQA v2.0 مجموعه

.a.بهبود مشکل تعصبات زبانی در مجموعه داده پیشین
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.1.VQA v1.0 مجموعه

.2.VQA v2.0 مجموعه

.a.بهبود مشکل تعصبات زبانی در مجموعه داده پیشین

.b.جمع آوری تصاویر مکمل
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معماری شبکه.●

شبکه ترنسفورمری دوجریانه.○
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معماری شبکه.●

شبکه ترنسفورمری دوجریانه.○

ورودی○

کلمات جمله■

RoI تصویر■
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معماری شبکه.●

شبکه ترنسفورمری دوجریانه.○

ورودی○

کلمات جمله■

RoI تصویر■

خروجی○

■Vision بخش

■Language بخش

■(BERT در شبکه cls مشابه توکن) Cross-Modality بخش
20

LXMERT شبکه



.1.(Magnitude Pruning) هرس بر اساس وزن اتصالات

.a.هرس اتصالات با وزن کم
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.1.(Magnitude Pruning) هرس بر اساس وزن اتصالات

.a.هرس اتصالات با وزن کم

.i.فرضیه بلیت بخت آزمایی

به یک شبکه کاملا متصل که به صورت تصادفی مقدار دهی اولیه شده است شامل یک زیر شبکه می باشد 1.

طوری که اگر آن زیر شبکه را به تعداد تکرار مشابه شبکه اصلی آموزش دهیم، دقت روی داده تست در هر 

دو حالت تقریبا یکسان خواهد شد. 
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.1.(Magnitude Pruning) هرس بر اساس وزن اتصالات

.a.هرس اتصالات با وزن کم

.b.هرس اتصالات به صورت تصادفی
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.1.(Magnitude Pruning) هرس بر اساس وزن اتصالات

.a.هرس اتصالات با وزن کم

.b.هرس اتصالات به صورت تصادفی

.c.هرس اتصالات با وزن زیاد
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.1.(Magnitude Pruning) هرس بر اساس وزن اتصالات

.a.هرس اتصالات با وزن کم

.b.هرس اتصالات به صورت تصادفی

.c.هرس اتصالات با وزن زیاد

به ازای انواع هرس از 10 درصد تا 90 درصد وزن های شبکه هرس شدند.2.
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.1.(Magnitude Pruning) هرس بر اساس وزن اتصالات

.a.هرس اتصالات با وزن کم

.b.هرس اتصالات به صورت تصادفی

.c.هرس اتصالات با وزن زیاد

به ازای انواع هرس از 10 درصد تا 90 درصد وزن های شبکه هرس شدند.2.

برای اطمینان از نتای آزمایش ها در سه seed تکرار شدند.3.
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این روش همان فرضیه بلیت بخت آزمایی می باشد.1.
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این روش همان فرضیه بلیت بخت آزمایی می باشد.1.

روش حل مسئله VQA از نوع رده بندی است.2.

.a.3129 جواب پرتکرار
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وزن های از قبل آموزش دیده و رده بند VQA به شبکه LXMERT داده می شود.1.
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وزن های از قبل آموزش دیده و رده بند VQA به شبکه LXMERT داده می شود.1.

.2 .VQA v2.0 کردن شبکه بر روی مجموعه داده fine-tune

.aUnpruned Baseline
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وزن های از قبل آموزش دیده و رده بند VQA به شبکه LXMERT داده می شود.1.

.2 .VQA v2.0 کردن شبکه بر روی مجموعه داده fine-tune

.aUnpruned Baseline

به صورت تکرار شونده در هر مرحله 10 درصد اتصالات با وزن کم را حذف می شود.3.

.a.و لایه خروجی embedding به جز اتصالات لایه

.bPruned
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وزن های از قبل آموزش دیده و رده بند VQA به شبکه LXMERT داده می شود.1.

.2 .VQA v2.0 کردن شبکه بر روی مجموعه داده fine-tune

.aUnpruned Baseline

به صورت تکرار شونده در هر مرحله 10 درصد اتصالات با وزن کم را حذف می شود.3.

.a.و لایه خروجی embedding به جز اتصالات لایه

.bPruned

پس از حذف اتصالات وزن های از قبل آموزش دیده اولیه به شبکه بازنشانی می شود.4.

.areset initial weight
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وزن های از قبل آموزش دیده و رده بند VQA به شبکه LXMERT داده می شود.1.

.2 .VQA v2.0 کردن شبکه بر روی مجموعه داده fine-tune

.aUnpruned Baseline

به صورت تکرار شونده در هر مرحله 10 درصد اتصالات با وزن کم را حذف می شود.3.

.a.و لایه خروجی embedding به جز اتصالات لایه

.bPruned

پس از حذف اتصالات وزن های از قبل آموزش دیده اولیه به شبکه بازنشانی می شود.4.

.areset initial weight

.5.VQA v2.0 آموزش مجدد شبکه هرس شده بر مجموعه داده

.aretrain
33

  مراحل هرس اتصالات با وزن کم



هرس اتصالات با وزن کم.1.

34

نتای هرس اتصالات



هرس اتصالات با وزن کم.1.
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هرس اتصالات با وزن کم.1.

.a حذف 40 - 50 درصد اتصالات با تاثیر کم

بر عملکرد نهایی شبکه.
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هرس اتصالات با وزن کم.1.

.a حذف 40 - 50 درصد اتصالات با تاثیر کم

بر عملکرد نهایی شبکه.

.b شبکه.صحت فرضیه بلیت بخت آزمایی در
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هرس اتصالات با وزن کم.1.

.a حذف 40 - 50 درصد اتصالات با تاثیر کم

بر عملکرد نهایی شبکه.

.b شبکه.صحت فرضیه بلیت بخت آزمایی در

.c اتصالات کم وزن تاثیر کمتری در عملکرد

شبکه دارند.

38

نتای هرس اتصالات



هرس اتصالات با وزن کم.1.

هرس اتصالات به صورت تصادفی.2.
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هرس اتصالات با وزن کم.1.

هرس اتصالات به صورت تصادفی.2.
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هرس اتصالات با وزن کم.1.

هرس اتصالات به صورت تصادفی.2.

هرس اتصالات با وزن زیاد.3.
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هرس اتصالات با وزن کم.1.

هرس اتصالات به صورت تصادفی.2.

هرس اتصالات با وزن زیاد.3.
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امکان حذف 50 درصد از اتصالات کم وزن شبکه LXMERT با کمترین تاثیر در عملکرد شبکه  در مسئله پرسش و پاسخ ❖

تصویری وجود دارد. دقت این حالت به 95% دقت مدل کامل دست می یابد.

بهترین نوع هرس از بین موارد آزمایش شده، هرس اتصالات با وزن کم می باشد.❖

فرضیه بلیت بخت آزمایی برای شبکه دوجریانه LXMERT بر مسئله VQA برقرار است.❖

45
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❖.NLVR2  و GQA بر مجموعه داده LXMERT بررسی نتای هرس عصبی شبکه

بررسی روش های دیگر هرس و تاثیر آن بر زمان آموزش شبکه.❖

بررسی دقی تر معماری LXMERT برای توجیه بهتر نتای حاصل از هرس اتصالات با وزن زیاد.❖

بررسی عملی شبکه فشرده شده در برنامه های کاربردی موبایل.❖

گردآوری مجموعه داده فارسی برای مسئله پرسش و پاسخ تصویری.❖
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با تشکر از توجه شما
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 https://github.com/ghazaleh-mahmoodi/lxmert-compression :پیاده سازی پروژه    

gh_mhdi@outlook.com
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