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نتایج مقدمھ
:می شوندنمونه هاي تقابلی از تغییر بسیار کم ورودي، با هدف فریب شبکه ي عصبی ساخته•

خطري بزرگ براي استفاده ي عملیاتی از شبکه هاي عصبی عمیق•
سـیار روش هاي قبلی با هر بار اجرا، یک تک اغتشاش تقابلی تولیـد می کردنـد کـه اطالعـات ب•

ن کمی از توزیع انبوه اغتشاشات به ما می داد، و این در حـالی اسـت کـه مـی دانیم داشـتن ایـ
.توزیع کمک بزرگی به ساخت مدل هاي مقاوم از طریق یادگیري تقابلی می کند

گــام بزرگــی در راســتاي مدل ســازي توزیــع ایــن اغتشاشــات اســت، امــا تنــوع NAGروش •
):mode collapseپدیده ي (خروجی هاي آن براي یادگیري تقابلی کافی نیست 

ILSVRC 2014: مجموعه داده•
diversity metricنرخ فریب دهی و : معیار هاي سنجش•
رعایت عدالت در مقایسه: NAG-maxdivروش •
:افزایش زیاد تنوع، در ازاي کمی کاهش در نرخ فریب دهی•

:نتایج بصري•

:تاثیر روش انتخاب کالس هدف•

جمع بندی
ارائه ي تابع هزینه ي جدید به همراه تغییرات در معماري و روش یادگیري•
درصدي تنوع به طور میانگین روي سه معماري معروف89.3افزایش •
ر بودههموارترکردن مسیر براي مطالعات تجربی روي نمونه هاي تقابلی که تاکنون کمت•
:محدودیت ها و تحقیقات آتی•

)کاربرد(استفاده از خروجی هاي این روش براي ساخت مدل هاي مقاوم تر •
GANادامه دادن یادگیري به شکل تناوبی در چهارچوب روش •
)محدودیت حافظه(اي از مولد ها و تقسیم کالس ها بین آن ها ensembleاستفاده از •
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xx: شماره پوستر

ــده ي • ــی از ای ــدف دارCGANترکیب ــالت ه ــث حم ــا و مبح ــه ي : ه ــدیل دو مولف تب
غیرهدف دار به یک مولفه ي هدف دار

𝐿𝐿𝑓𝑓تبدیل • + 𝐿𝐿𝑑𝑑 به𝐿𝐿𝑡𝑡:
𝐿𝐿𝑡𝑡 = − log 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

دریافت کالس هدف، به جاي بردار نویز: به حالت هدف دارGتغییر ساختار •
hard negative miningاستفاده از ایده ي : انتخاب هوشمند کالس هدف•
بین نرخ فریب دهی و تنوعtrade-offساده تر شدن تابع هزینه و از بین بردن •
triplet loss: ایده ي ناموفق اولیه•

هیستوگرام کالس هایی که شبکه ورودي خود را با آن ها اشتباه می گیرد

هیستوگرام کالس هایی که شبکه ورودي خود را با آن ها 
)به ازاي روش جدید(اشتباه می گیرد 

ه تصویر ب: اغتشاش تقابلی، سطر پایین: تصویر سالم، سطر وسط: سطر باال
اضافه ي اغتشاش 

در باالي سطر هاي باال و پایین تشخیص شبکه،  و در باالي سطر وسط کالس 
هدف آمده است

googlenet
training

random argmin

validation
random 77.61% 81.94%

argmin 77.99% 81.69%

:بررسی تاثیر روش انتخاب کالس هدف بر نرخ فریب دهی نهایی
روش انتخاب تاثیر اصلی خود را در زمان آموزش می گذارد 
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