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نتایج مقدمه
ولوشن  شبکه های عصبی عمیق  که از جمله آنها می توان به شبکه های عصبی کان

رند، کالسه دا-اشاره کرد، به واسطه دقت باالئی که در مسائل طبقه بندی چند
.بسیار مورد توجه و پرکاربرد هستند

:مشکالت این شبکه های عصبی
نیاز به توان پردازشی باال•
آسیب پذیری از طریق حمالت خصمانه•

:اهداف پروژه
پیاده سازی کتابخانه ای برای تشخیص و تحلیل عوامل موثر در •

پیچیدگی محاسباتی این شبکه ها
اتیپیاده سازی کتابخانه ای برای عملی سازی کاهش پیچیدگی محاسب•
ارائه مکانیزمی برای دفاع در مقابل حمالت خصمانه•
IOTپیاده سازی تشخیص چهره بر روی نود حسگر •

.پروژه از نوع پیاده سازی است

شدهاستفادهkerasکتابخانهازمحاسباتیپیچیدگیتحلیلکتابخانهپیاده سازیبرای
البته.می کندتولیدعمیقعصبیشبکه هایبرایرازیرگزارش هایکتابخانهاین.است

:دارندکاربردچهرهتشخیصدرکهاستشبکه هاییمخصوصگزارشاتاینازبرخی

عصبیشبکه یالیه هایتصویر سازی•
چهرهمهمنقاطسازیتصویر•
شدهصفرپیکسل هایدرصدمیانگین•
چهرهمهمنقاطبرایشدهصفرپیکسل هایدرصدمیانگین•
پیکسل هاروشناییهیستوگرام•
سفیدوسیاهمطلقاًتصاویربهمیانینگاشت هایتبدیل•
صفرپیکسل مجاورصفرغیرپیکسل هایتعدادمیانگین•
صفرغیرپیکسلمجاورصفرپیکسل هایتعدادمیانگین•
یعصبشبکه یخروجیوورودیتصویرهایپیکسلتاثیرمیزانورابطه•

برایش هاییروکتابخانهاینازاستفادهباباالمحاسباتیپیچیدگیعللیافتنازپس
.استنکانولوشالیه یکردنماسکروش هااینازیکی.می شودارائهپیچیدگیاینکاهش

عصبیشبکه هایبرایجدیدیالیه هایبایدپیچیدگیاینکاهشبراینتیجهدر
.می دهدانجامراکاراینشدهپیاده سازیکتابخانه.شوندپیاده سازی

:استگرفتهانجامزیراقداماتنیزخصمانهحمالتبررسیدر
خصمانهنمونه هایایجاد•
خصمانهیادگیریروشبهخصمانهحمالتبامقابله•

.تصویر هدف: سمت چپ. تصویر جدید: وسط.  تصویر حمله کننده: سمت راست

:ازاستفادهباچهرهتشخیصپیاده سازی
•Raspberry pi 3 b+

•Pi camera

•3.5” raspberry pi LCD
face_recognitionکتابخانه•

ام الیه ی چهارم برای هر دو تصویر12و نگاشت ویژگی FaceNetدو تصویر ورودی 

میزان تاثیر گذاری پیکسل های ورودی در یک خروجی28پیدا کردن نقاط مهم در نگاشت ویژگی 

مقایسه ی دو نمودار درصد پیکسل های صفر شده برای همه نقاط و نقاط مهم چهره

نسبت به حالت عادی به % 27.7کاهش زمان انجام الیه کانولوشن ماسک دار به میزان •
از تعداد عملیات ها% 31.25ازای کاهش 

با آن ها و تشخیص FaceNetنمونه خصمانه و یادگیری انتقالی خصمانه 96ایجاد •
نمونه ی دیگر بعد از یادگیری5صحیح 

ثانیه2.9تشخیص چهره بالدرنگ با نود حسگر به صورت میانگین در •

جمع بندی
لوگیری از پیاده سازی کتابخانه ی گزارشات برای کاهش پیچیدگی محاسباتی و بررسی و ج•

حمالت خصمانه
پیاده سازی کتابخانه برای ایجاد الیه های جدید در شبکه های عصبی•
ایجاد و جلوگیری از خمالت خصمانه•
IOTپیاده سازی تشخیص چهره در نود حسگر •

tensorflowامکان افزایش سرعت الیه های جدید با پیاده سازی کتابخانه پویا در •

موانع پیاده سازی بر روی میکروکنترلر ها•

:کاربرد های صنعتی
سیستم های نظارتی•
سیستم های احراز هویت•
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