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چکیده
يادگیری عمیق ،يکی از رويکردهای مورد توجه در يادگیری ماشین می باشد که شامل
معماری های مهمی می باشد .شبکه کانولوشنی عمیق ،يکی از معماری های مورد توجه
در يادگیری عمیق می باشد که در پردازش های مربوط به تصاوير ديجیتالی کاربرد فراوانی
پیدا کرده است .در اين پژوهش ،شبکه کانولوشنی  ،Alexnetبه منظور شناسايی چهره
در عکس های ورودی ،مورد استفاده قرار گرفته است .تنظیم دقیق مدل از قبل تعلیم داده
شده ی  ، Alexnetبا تبديل اليه های کامال متصل به اليه های کانولوشنی و اعمال فیلتر
های مناسب ،انجام شده است .استفاده از برش های مختلف عکس ورودی و نیز افزايش
تعداد اليه های کانولوشنی به منظور استخراج خصوصیت های با سطح باالتر به همراه
فیلترهای مناسب در مدل های پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است .به منظور تجسم
اعمال فیلترها در اليه های مختلف ،از روش کانولوشن معکوس استفاده شده است .از دو
پايگاه داده ی  Caltech faceو  LFWبه منظور نشان دادن نتايج ،استفاده شده است.
پس از پردازش های الزم بر روی پايگاه داده های مورد استفاده ،نتايح به دست آمده از
شبکه  ، Alexnetقبل و بعد از تنظیم دقیق ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج بررسی،
حاکی از بهبود عملکرد شبکه ،تحت عملیات انجام شده ،می باشد.

مقدمه1

شبکههای عصبی مصنوعی از سال  1940تاکنون مورد
استفاده قرار گرفته اند [ .]1امروزه شبکههای عصبی
مصنوعی کاربرد زيادی را در زمینه های مختلف پیدا کرده
اند [ .]6-2از جملهی اين کاربردها میتوان به اين موارد
اشاره کرد :تولید سیگنالهای مصنوعی زلزله [ ،]7مدلسازی
انرژی ضربه ی فوالدهای مرتبهای [ ،]8تخمین پتانسیل
تحکیم خاکهای رسی [ ،]9شبیهسازی و طبقهبندی
کیفیت توان [ ،]10پردازش طبیعی زبان [ ،]11و بهبود
کارآيی شبکه های هوشمند [ 2و .]8
شبکههای عصبی مصنوعی عمیق ،گونه ای از شبکههای
عصبی هستند که تعداد اليه ها و پارامترهای بیشتری

نسبت به شبکههای عصبی مصنوعی معمول دارند [ .]1در
سالهای اخیر ،اين گونه از شبکههای عصبی ،کاربردهای
زيادی را در زمینه تشخیص الگو و يادگیری ماشین داشته-
اند [.]9
يادگیری عمیق ،حوزه ی جديدی از يادگیری ماشین می-
باشد که شامل مجموعهای از الگوريتمهای يادگیری ماشین
برای آموزش شبکه های مصنوعی عمیق می باشد [.]7
يادگیری عمیق ،قادر به استخراج خودکار ويژگیهای عمیق
و سطح باال می باشد .اين نوع از يادگیری ،از پايگاه داده
های بسیار بزرگ برای آموزش شبکه ،استفاده میکند []8
 .تعدادی از مدلهای از قبل تعلیم شده ،تحت يادگیری
عمیق ،وجود دارد که دسترسی کاربران را به اين خصوصیت
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های سطح باالی شبکه ،بدون نیاز مجدد به آموزش شبکه،
فراهم می سازد .تعدادی از اين مدلها ،در بخش 3-2
معرفی شده اند .استفاده از اين مدلها ،مفهومی به نام
يادگیری انتقالی و تنظیم دقیق را مطرح کرده است که
شامل استفاده از مدلهای از قبل تعلیم شده در کاربردی
جديد و مجزای از کاربرد آموزش داده شده میباشد.
کاربردهای فراوانی برای يادگیری عمیق و معماریهای
مختلف آن وجود دارد [ .]14-11از جمله پرکاربردترين آنها
میتوان به کاربردهای دسته بندی داده های مختلف اشاره
کرد .شبکه کانولوشنی  ،Alexnetيکی از معروفترين مدل
های موجود ،برای دسته بندی داده ها میباشد [ .]15اين
مدل ،قادر به دسته بندی داده های مربوط به پايگاه دادهی
 ،]16[ ImageNetمیباشد .ما در اين پژوهش ،اين مدل را
مورد استفاده قرار داده ايم.
در اين پژوهش ،تأثیر يادگیری انتقالی و نیز تنظیم دقیق
مدلهای از قبل تعلیم شده ،بر روی پايگاه دادههای LFW
و  Caltechمورد بررسی قرار گرفته است .مدل ،Alexnet
به منظور نشان دادن نتايج ،مورد استفاده قرار گرفته است.
اين پژوهش به اين صورت سازماندهی شده است :بخش
دوم ،شامل معرفی کلی شبکه های عصبی عمیق و يادگیری
عمیق میباشد که معماری های مهم يادگیری عمیق و نیز
مدل های از قبل تعلیم شده ،معرفی شدهاند .روش ارايه
شده در بخش  3مطرح شده است .بخش های  4و  5نیز
شامل نتیجه های به دست آمده از روش ارايه شده و نتیجه
گیری میباشند.

 -2يادگیری عمیق
يادگیری عمیق ،يکی از رويکردهای مورد توجه در يادگیری
ماشین میباشد که در طی سالهای اخیر ،مورد توجه
زيادی قرار گرفته است .پردازش تصاوير ديجیتالی ،يکی از
حوزه های پرکاربرد در يادگیری عمیق می باشد .در ادامه
اين بخش ،به معرفی مهمترين معماریهای يادگیری
عمیق ،مفهوم يادگیری انتقالی و نیز مدلهای از قبل تعلیم
شده میپردازيم.
-1-2مهمترین معماري هاي یادگیري عمیق
معماریهای گوناگونی برای يادگیری عمیق وجود دارد که
مهمترين آنها عبارتند از:


شبکه عصبی کانولوشنی :اين شبکه ها از تعدادی اليه-
ی کانولوشن ،اليه فعالسازی ( ،)ReLuاليه ادغام
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( ،)Poolingاليه  softmaxتشکیل شده اند [.]17
ماشین بولتزمان محدود شده :اگر ارتباطات میان نرون
ها در ماشین بولتزمان را محدود کنیم ،به گونه ای از
شبکه های عصبی عمیق میرسیم که ماشین بولتزمان
محدود شده نام دارد [.]18
شبکههای باور عمیق :گونه ای از شبکههای عصبی
عمیق هستند که از قرار دادن تعداد زيادی ماشین
بولتزمان محدود شده ،به دست میآيند [.]19
شبکه رمز گذار خودکار :اين شبکههای مصنوعی
عمیق ،به منظور تولید مجدد ورودیهای شبکه به کار
میروند [.]17
شبکه های عصبی بازگشتی :هنگامی که با دادههای
پشت سر هم در بازههای زمانی سرو کار داريم ،شبکه
های عصبی بازگشتی کارآيی بسیار خوبی را از خود
نشان میدهند [.]17

-2-2یادگیري انتقالی
يادگیری انتقالی ،گونه ای از يادگیری می باشد که در طی
آن ،از اطالعات و پارامترهای ذخیره شده در آموزشهای
قبلی شبکه استفاده میکنیم [ .]20اين امر موجب می
گردد تا بتوانیم از شبکههای عمیقی که قبال آموزش داده
شده اند در کاربردهای متفاوتی استفاده کنیم .اين نوع
يادگیری ،کاربردهای زيادی در زمینه استخراج خصوصیت
ها ،تنظیم دقیق شبکه و نیز استفاده از مدلهای از قبل تعلیم
شده دارد .از آنجايی که آموزش شبکههای عمیق ،به
امکانات سخت افزاری پیشرفته همچون  GPUنیاز دارد و
همچنین زمان آموزش اين شبکهها طوالنی می باشد،
استفاده از يادگیری انتقالی بسیار مفید و مقرون به صرفه
خواهد بود.
-3-2مدل هاي از قبل تعلیم شده
مدلهای از قبل تعلیم شده ،دسته ای از شبکههای عصبی
عمیق هستند که با پايگاه دادههای عظیم و با استفاده از
سخت افزارهای قدرتمند ،آموزش داده شده اند و
خصوصیات استخراج شده توسط آنها و نیز پارامترهای
شبکه ،تحت عنوان يک مدل ذخیره می شوند تا ديگران
بتوانند بدون نیاز مجدد به آموزش شبکه ،از نتايج آن
استفاده کنند .تعدادی مدل از قبل تعلیم شده وجود دارد
که توسط شرکتهای تجاری بزرگ حمايت شده اند و
توسط کاربران زيادی مورد استفاده قرار میگیرند .از
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راستگو و کیانی

جملهی اين مدل ها میتوان به موارد زير اشاره کرد:







 :Alexnetيک شبکه عصبی کانولوشنی عمیق می-
باشد که شامل  5اليهی کانولوشن ،سه اليه کامال
متصل و تعدادی اليههای فعالسازی و پولینگ می-
باشد .اين مدل ،برنده ی رقابت سالیانهی طبقهبندی
عکسها با استفاده از پايگاه دادههای بزرگ در سال
 2014میباشد [ . ]15ما در اين پژوهش از اين مدل
استفاده میکنیم.
 :VGG-16اين مدل شامل  16اليه میباشد که دارای
دقت مناسبی بر روی پايگاه دادههای بزرگ میباشد.
اين مدل از کتابخانهی  caffeبرای آموزش و تنظیم
دقیق استفاده میکند [. ]21
 :VGG-19مدل ارتقا يافتهی  VGG-16میباشد که
تعداد اليههای بیشتری دارد .اين مدل ،بهبود اندکی
نسبت به  VGG-16دارد [. ]21
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فیلترهای مختلف در اليهها را ببینیم و بتوانیم از اين فیلتر-
ها برای تشخیص نواحی مختلف در عکس استفاده کنیم.

 -4نتایج به دست آمده
در اين بخش ،نتايج به دست آمده از تنظیم دقیق،
تجسم و نمايش اليههای کانولوشنی ،میزان بهبود دقت
شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.
همان گونه که در بخشهای قبل بیان شد ،مدل ،Alextnet
يک شبکهی کانولوشنی شامل  5اليهی کانولوشن ،سه اليه-
ی کامال متصل و تعدادی اليهی پولینگ ،فعالسازی
( )ReLuو  Dropoutمیباشد .اين مدل در مجموع25 ،
اليه دارد .معماری اين مدل در شکل ( )1نشان داده شده
است.

 -3روش ارايه شده
در اين بخش ،به ارايهی جزيیات روش ارايه شده میپردازيم.
مدل از قبل تعلیم شدهی  ،Alexnetمورد استفاده قرار
گرفته است .ابتدا اين مدل ،تنظیم دقیق شده است تا برای
کاربرد مورد نظر قابل استفاده باشد .برای اين منظور ،اليهی
اول تا شانزده را بدون تغییر مورد استفاده میدهیم .اليهی
هفده تا بیست و پنج را تغییر میدهیم .به اين ترتیب که
تعدادی از اليه های کامال متصل را به اليه کانولوشنی
تبديل میکنیم .تنظیم صحیح تعداد فیلترها و پنجرهی
فیلتر ،تأثیر زيادی در نتايج به دست آمده دارد .ما از طريق
امتحان کردن مقادير گوناگون ،بهترين مقادير را برای
کاربرد مورد نظر اعمال کرديم.
اليههای کانولوشنی ،قابلیت تجسم و نمايش اعمال نتايج به
دست آمده در اين اليهها بر روی دادههای ورودی را دارند.
اين قابلیت به ما کمک میکند تا بتوانیم نتايج به دست
آمده از اعمال فیلتر ها در اليه های کانولوشنی را ببینیم .ما
از روش کانولوشن معکوس ،به منظور نمايش نتايج به دست
آمده از اليههای کانولوشنی بر روی دادههای ورودی،
استفاده کردهايم.
يکی ديگر از قابلیت های شبکهی کانولوشنی ،امکان نمايش
 heat-mapدادههای ورودی ،به منظور مشخص کردن
اشیای موجود در عکس ،میباشد .ما اين کار را برای اليه-
های کانولوشنی انجام دادهايم تا بتوانیم نتیجهی اعمال

شکل  -1معماری اليه های مدل .Alexnet

در ابتدا ،مدل از قبل تعلیم داده شدهی  Alexnetرا بدون
تغییری در ساختار اليههای آن ،به کار میگیريم و برای
دسته بندی داده های مربوط به پايگاه داده های  LFWو
 Caltech Facesبه کار میبريم .پايگاه داده ی LFW
شامل  13233عکس [ ]22و پايگاه دادهی Caltech
 Facesشامل  450عکس [ ]23میباشد .به دلیل استفاده
از  ، CPUتنظیم دقیق مدل مورد نظر ،با استفاده از اين
پايگاه داده های نسبتا بزرگ ،به زمان زيادی نیاز دارد .در
صورت استفاده از  ،GPUزمان مورد نظر به میزان قابل
توجهی کاهش می يابد.
پس از انتخاب پايگاه دادهها ،ما ابتدا پايگاه دادههای مورد
نظر را برای استفاده به عنوان دادههای ورودی شبکه ،آماده
کرديم .اين آماده سازی شامل تقسیم عکسهای پايگاه داده
دورن پوشههايی میباشد که هر پوشه شامل عکسهای يک
شخص خاص میباشد .بنابراين ،به تعداد اشخاص مختلف
در هر پايگاه داده ،پوشه خواهیم داشت .پايگاه دادههای
مورد استفاده ،شامل عکسهايی از اشخاص مختلف ،در
حالتها و زاويههای مختلف میباشند .پس از آن ،عملیات
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پیش پردازش را انجام میدهیم که شامل تنظیم اندازهی
صحیح عکسها ،به منظور ورود به شبکهی مورد نظر ،نیز
میباشد.
پس از آماده سازی پايگاه دادهها ،عملیات تنظیم دقیق را
به دو روش و تحت عنوان دو مدل پیشنهادی ،به صورت
زير ،بر روی اليههای شبکه انجام میدهیم:
 در مدلهای پیشنهادی اول و دوم 16 ،اليه ی اول را
بدون تغییر ،انتقال میدهیم .به همین دلیل است که
نام يادگیری انتقالی را به کار میبرند .از اليه ی  17به
بعد را تنظیم دقیق میکنیم .در مدل اول ،اولین اليهی
کامال متصل را به اليه های کانولوشنی تبديل میکنیم
و دواليه کامال متصل باقیمانده را نیز پس از ششمین
اليه کانولوشنی قرار میدهیم .در اين صورت ،مدل
پیشنهادی شامل شش اليه کانولوشنی و دو اليه کامال
متصل میباشد .شکل ( ، )2مدل ارايه شده توسط ما
را نشان میدهد .در مدل دوم ،دو اليه از اليههای کامال
متصل را به اليه کانولوشنی تبديل میکنیم .شکل (،)3
معماری مدل را نشان میدهد .در اين دو مدل،
ورودیهای شبکه ،عکس های معمولی و دستکاری
نشده در ديتاست هستند.
 در مدلهای پیشنهادی سوم و چهارم ،همانند مدل

های پیشنهادی اول و دوم 16 ،اليه نخست را بدون
تغییر انتقال داده و يک يا دو اليه از اليههای کامال
متصل را به اليه کانولوشنی تبديل میکنیم .با اين
تفاوت که در اين مدلها ،ورودیهای شبکه ،عکس-
های برش داده شده هستند که از هر عکس اصلی در
ورودی شبکه ،پنج برش مورد استفاده قرار گرفته است.
نواحی پیکسلی مربوط به گوشه سمت راست باال،
گوشه سمت چپ باال ،گوشه سمت راست پايین ،گوشه
سمت چپ پايین و در نهايت ،ناحیه پیکسلی مرکزی
عکس ورودی ،مورد استفاده قرار گرفته است .جزيیات
بیشتر در رابطه به نحوه برش عکس ورودی ،در مرجع
[ ]14قابل مشاهده میباشد .شکل های ( )4و (،)5
مدلهای پیشنهادی سوم و چهارم را نشان میدهد.
اضافه کردن اليههای کانولوشنی ،سبب استخراج
خصوصیات سطح باالتر شده و منجر به افزايش دقت
تشخیص میشود.
نتايج به دست آمده از تنظیم دقیق شبکه ،حاکی از بهبود
عملکرد شبکه میباشد .جدول  1نتايج به دست آمده را
برای دو حالت ،قبل از تنظیم دقیق و بعد از آن ،نشان می-
دهد.

شکل  -2معماری مدل پیشنهادی اول شامل شش اليه کانولوشن و دو اليه کامال متصل

شکل  -3معماری مدل پیشنهادی دوم شامل هفت اليه کانولوشنی و يک اليه کامال متصل
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شکل  -4معماری مدل پیشنهادی سوم شامل شش اليه کانولوشنی و دو اليه کامال متصل با ورودی های برش داده شده

شکل  -5معماری مدل پیشنهادی چهارم شامل هفت اليه کانولوشنی و يک اليه کامال متصل با ورودی های برش داده شده
جدول  -1نتايج موبوط به دقت شبکه ی  Alexnetقبل از
تنظیم دقیق و پس از آن
مدل

دقت بر روي

دقت بر روي

پایگاه داده
Caltech Faces
86/67

پایگاه داده
LFW
86/27

97/04

96/12

مدل پیشنهادی
اول

98/68

97/36

مدل پیشنهادی دوم

98/87

98/01

مدل پیشنهادی
سوم

99/34

99/02

مدل پیشنهادی
چهارم

مدلAlexnet
اصلی

مدل های ارايه شده در تعداد اليه های کانولوشنی ،تعداد
اليههای تمام متصل ،و نیز در داده ورودی با هم تفاوت
دارند .به منظور بررسی تأثیر تعداد اليههای کانولوشنی در
استخراج ويژگیهای سطح باالتر و نیز آنالیز تأثیر استفاده
از برشهای مختلف عکس ورودی ،مدلهای پیشنهادی
مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتايج تجربی آنها بر روی دو
پايگاه داده عمومی گزارش شده است .بررسی نتايج ،حاکی
از بهبود نتايج در اثر افزايش تعداد اليههای کانولوشنی می-
باشد که منجر به استخراج ويژگیهای سطح باالتر از عکس
ورودی در برشهای مختلف عکس میشود .جدول  ،2تعداد

مجله مدل سازی در مهندسی

اليههای کانولوشنی و تمام متصل و نیز نوع داده ورودی اين
مدلها را نشان میدهد .تفسیر نتايج به دست آمده از تنظیم
دقیق شبکه ،با استفاده از پايگاه دادههای  LFWو
 ،Caltechدر واقع همان توانايی شناخت افراد مختلف
توسط شبکه میباشد .از آنجايی که هر پوشه در پايگاه داده-
ی آماده شده توسط ما ،شامل عکسهای يک شخص خاص
میباشد ،پس مفهوم دسته بندی در اينجا ،همان شناخت
افراد مختلف میباشد.
به منظور ارزيابی بهتر مدلهای ارايه شده ،نتايج به دست
آمده از مدلهای پیشنهادی را با تعدادی از مدلهای موجود
در زمینه تشخیص چهره مقايسه نمودهايم .نتايج حاصل از
مقايسه دقیقترين مدل پیشنهادی توسط ما ،مدل چهارم،
با ساير روش ها بر روی پايگاه داده  LFWدر جدول شماره
 3قابل مشاهده میباشد .همان گونه در اين جدول قابل
مشاهده میباشد ،مدل پیشنهادی چهارم ،دقت تشخیص
بهتری نسبت به ساير مدلها دارد .استفاده از برشهای
مختلف عکس ورودی ،نه تنها منجر به افزايش تعداد داده-
های ورودی میشود؛ بلکه سبب افزايش پايداری سیستم
جهت مواجهه با شرايطی میشود که ورودی کامل در
دسترس نمیباشد و يا بخشهايی از آن دچار تخريب شده
است .پس از انجام آزمايشهای مختلف جهت تعیین تعداد
مناسب برشها ،پنج برش مختلف از عکس ورودی در نظر
گرفته میشود.
سال هفدهم ،شماره  ،58پائیز 1398
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جدول  -2جزيیات مدل های پیشنهادی
تعداد الیه

تعداد الیه

تمام متصل

کانولوشنی

عکس کامل

2

6

مدل اول

عکس ورودی

1

7

مدل دوم

پنج برش از
عکس ورودی

2

6

مدل سوم

پنج برش از
عکس ورودی

1

7

مدل
چهارم

ورودي

مدل

خروجی مربوط به يک کانال عکس در اليه کانولوشن اول
میباشد .نقاط روشنتر مربوط به نقاطی هستند که مقدار
فعالسازی بیشتری نسبت به ساير نقاط دارند.

جدول  -3مقايسه دقت تشخیص مدل پیشنهادی با
ساير مدل ها
دقت مدل

مدل

97/35

[DeepFace ]24

98/95

[VGGface ]25

98/80

[Light-CNN ]26

99/02

مدل پیشنهادی ما

به منظور تجسم نتايج به دست آمده از اعمال فیلترها در
اليههای کانولوشنی ،تأثیر اين فیلترها بر دادههای ورودی
را بررسی میکنیم .به اين منظور ،از روشی به نام کانولوشن
معکوس استفاده میکنیم .خروجی اين روش ،دادههای
ورودی در اليه اول شبکه میباشد که توسط فیلترهای اليه-
ی کانولوشنی ،تحت تأثیر قرار گرفته اند .مزيت اين گونه
نمايش ،شناسايی فیلترهای گوناگون برای کاربرد مختلف،
بر اساس نتیجه ی آنها بر روی داده های ورودی ،می باشد.
شکل ( ، )6خروجی حاصل از اليهی کانولوشن اول را نشان
میدهد .همان گونه که در شکل مشخص است ،خروجی
اين اليه شامل استخراج ويژگیهای سطح پايین ،از جمله
لبهها ،می باشد.

شکل  -7بیشترين میزان تابع فعالسازی در کانالهای اليهی
کانولوشن اول

بعضی از مربعات موجود در شکل ( ،)7حاوی اطالعات
خاصی نیستند و به صورت خاکستری هستند .شکل (،)8
فعالسازی مربوط به يکی از اين کانالها را در ابعاد بزرگتری
نشان میدهد.

شکل  -8عکس ورودی و خروجی مربوط به تابع فعالسازی
يکی از کانالها

شکل  -6خروجی حاصل از کانولوشن معکوس مربوط به اليه-
ی کانولوشن اول

هر کدام از مربعات کوچک در شکل ( ،)7نشاندهندهی

مجله مدل سازی در مهندسی

همچنین میتوانیم کانالی را که حاوی بیشترين میزان تابع
فعالسازی میباشد را به صورت شکل ( )6نمايش دهیم.
همان گونه که در شکل ( )5مشخص است ،اين شکل شامل
لبههای عکس میباشد و به اصطالح ،روی لبه ها فعال می
باشد.
در شبکه های کانولوشنی عمیق ،هر چه به سمت اليهی
خروجی نزديکتر می شويم ،خصوصیت های استخراج شده
از شبکه ،سطح باالتر و عمیقتر می باشند .به عنوان مثال،
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شکل  -9خروجی حاصل از کانولوشن معکوس مربوط به اليه
کانولوشنی پنجم

در اليه ی کانولوشن پنجم ،شاهد خصوصیت های مربوط
به ويژگیهای خاصی از دادههای ورودی ،مثال مکان چشم
ها ،صورت ،مکان يک شی خاص در شکل ،میباشیم .در
شکل ( ،)9خروجی مربوط به اليه ی کانولوشن پنجم ،با
استفاده از روش کانولوشن معکوس ،نشان داده شده است.
به منظور تمرکز بر جزيیات مربوط به خروجی اليه
کانولوشن پنجم ،خروجی مربوط به کانالی با بیشترين میزان
تابع فعالسازی را بررسی میکنیم .اين خروجی در شکل
( )10نشان داده شده است .نقاط روشن در اين شکل ،نشان
دهنده ی نقاطی است که میزان فعالسازی بیشتری دارند و
نقاط تیرهتر ،نقاط کماهمیت عکس میباشند .در واقع ،با
تجزيه و تحلیل خروجی حاصل از اين اليه میتوان پی برد
که اين اليه بر چه خصوصیاتی بیشتر تمرکز میکند.

شکل  -10خروجی حاصل از کانولوشن معکوس مربوط به
بیشترين تابع فعالسازی اليه کانولوشنی پنجم

از آنجايی که مقدار تابع فعالسازی در اليهی کانولوشن پنجم
شامل مقادير مثبت و منفی می باشد ،تابع فعالسازی ReLu

بر روی خروجیهای اين اليه اعمال میشود تا تمامی
مقادير ،مثبت باشند .به اين شکل heat-map ،تصوير نیز
گفته می شود .خروجی حاصل از اعمال اين تابع فعالسازی
بر روی اليه کانولوشنی پنجم در شکل ( )11نشان داده شده
است.

شکل  -11خروجی حاصل از اعمال تابع فعالسازی بر روی اليه
کانولوشنی پنجم ( Heat-mapتصوير)

با مقايسهی شکلهای ( )10و( )11متوجه میشويم که
شکل ( ،)9خصوصیتهای مربوط به عکس ورودی را به
صورت واضح تری مورد توجه و تأکید قرار می دهد.

 -5نتیجهگیری
در اين پژوهش ،نتايج حاصل از تنظیم دقیق و يادگیری
انتقالی مدل از قبل تعلیم شدهی  Alexnetبر روی پايگاه
دادههای  LFWو  Caltechارايه شده است .اين نتايج
حاکی از بهبود عملکرد و دقت شبکه میباشد .تنظیم دقیق
شبکه ی کانولوشنی  ،Alexnetبا استفاده از تبديل اليههای
کامال متصل به اليه های کانولوشنی و نیز به کار گیری
فیلترهای مناسب برای اليههای کانولوشنی ،از جمله
عملیاتی بوده است که منجر به بهبود کارآيی و دقت شبکه
شده است .استفاده از برش های مختلف عکسهای ورودی،
نه تنها موجب افزايش تعداد دادههای ورودی میشود؛ بلکه
سبب بهبود کارايی مدل در مواجهه با شرايطی میشود که
ورودی کامل در دسترس نمیباشد و تنها بخشهايی از آن
در دسترس میباشد .همچنین heat-map ،خروجی شبکه،
به منظور شناسايی افراد موجود در عکس ،نشان داده شده
است .روش کانولوشن معکوس ،به منظور نشان دادن نتايج
حاصل از اعمال فیلترها در اليههای کانولوشنی نیز مورد
استفاده قرار گرفته است.
از آنجايی که دادههای مربوط به پايگاه دادههای مورد
استفاده ،به گونهای پیش پردازش شدهاند که عکسهای
مربوط به هر شخص ،درون يک پوشه قرار گرفتهاند ،مفهوم
دسته بندی در اينجا ،در واقع همان شناسايی افراد مختلف
می باشد .مطالعات ما بر روی اين کار ادامه دارد و همچنان
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High ،)افراد در شرکت راه حل تیز هوش برتر (هیس

 تعريف شده و در حال،Intelligent Solution (HIS)
 از حمايت بیدريغ شرکت، ما به سهم خود.پیگیری میباشد
 به خاطر پردازنده گرافیکیNVIDIA هیس و نیز شرکت
. تشکر میکنیم،Tian XP GPU
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به دنبال بهبود بیشتر و استفادهی بهتر از معماریهای
.يادگیری عمیق هستیم
تقدیر و تشکر
 به عنوان بخشی از پروژه ی شناسايی چهره،اين پژوهش
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